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αντίπρολόγου
Και συμπυκνώθηκε ο χρόνος, ο μικρός ο μέγας,

και οι βασιλείς άλλαξαν τους όρκους τους
και στους δυτικούς ποντίφικες έγιναν «υποτελέστεροι»

γιατί η εξουσία δεν πρέπει μόνο να είναι πόρνη
αλλά και να φαίνεται τέτοια.

Και ο φτωχός λαός, αντί να βλέπει τη φάκα,
συνήθισε να βλέπει μόνο το τυρί

και να ζητωκραυγάζει στις πλατείες όταν στήνονταν οι καρμανιόλες, 
μόνο που αυτές προορίζονταν γι’ αυτόν και τα παιδιά του.

Αυτοί που φώναζαν πως «και οι δύο βλάπτουν σοβαρά τη Συρία» 
αναγκάστηκαν να πάρουν τα βουνά και τα όρη

για να μη θωρούν της πατρίδας τον εξευτελισμό
και τη γοργή μετάλλαξη όσων ντύθηκαν με το μεσοφόρι της ελπίδας 

και την τήβεννο της προσδοκίας.
Οι Βενετοί και Γενουάτες έμποροι μετρούσαν και ξαναμετρούσαν

το βιος τους που πλήθαινε, ενώ οι ελιές, οι στέρνες, τα λιβάδια 
στην έρημη χώρα μετρούσαν το χτικιό τους.

Κάτι λιπόψυχοι γραμματικοί και κάτι άλλοι λιποθυμισμένοι δομέστικοι 
του λεγόμενου συνδικαλισμού γρήγορα συντάχτηκαν με το νέο κουβέρνο, 

που ήταν τόσο παλιό όσο και οι ρόζοι στα χέρια των γιαγιάδων μας.
Και δεν υπήρχαν στη χώρα ούτε γρόσια ούτε γράμματα,

ούτε χέρια να κρατήσουν τα άρματα,
γιατί όσοι διακονούσαν την τέχνη του πολέμου 

στιγματίστηκαν κλέφτες, αρματωλοί και συμμορίτες.
Αλλά ακριβώς «πέντε η ώρα που βραδυάζει» χτύπησαν οι καμπάνες 

–ίδιος χτύπος σαν κι αυτόν που δηλώνει την πυρκαγιά– 
και αποφάσισαν όλοι μαζί πως δεν πάει άλλο 

κι αυτό το μικρότερο κακό που θέριεψε σαν λάμια
πρέπει να κοπεί σύριζα, 

με τον Ηρακλή να κόβει κεφάλια και τον Ιόλαο να τα τσουρουφλίζει.
Κι έτσι έδωσαν όρκους και αίματα αγώνα,

γιατί ο ραγιάς αλλιώς δεν βλέπει απαντοχή.
Και τότε ανακάλυψαν πως κάτω από το ξερόχωμα έτρεχαν νερά 

και πως η χέρσα γη δεν τέλειωνε στου αλετριού το αυλάκωμα.
Και βγήκαν στους δρόμους τα παιδιά από τα σχολεία,

παλιοί ακρίτες των συνόρων, ξωμάχοι, εργάτες,
συντεχνίτες, σαγματοποιοί, οπλοποιοί, ντατσκαναρέοι δηλαδή βαρελάδες, 

όλα τα σινάφια με τις παντιέρες μπροστά
και τα όργανά τους να διαλαλούν την πάνδημη στάση.

Και τότε κλείστηκαν στους πύργους τους οι αφέντες και οι κυράδες τους με τα κρινολίνα 
και οι διαλαλητές τους  δεν γίνονταν πιστευτοί από κανέναν,
γιατί ο λαός πίστευε μονάχα ό,τι έκανε με τα δυο του χέρια 

και οι παπάδες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τα θαύματα πια 
και οι στρατιώτες, σπαθοφόροι και λογχοφόροι έφευγαν από τις διαταγές των στρατηγών 

και συντάσσονταν με τ’ αδέλφια και τους πατεράδες τους. 
Κατέβαιναν μιλιούνια στους δρόμους της πρωτεύουσας, 

συνέρρεαν τα πλήθη από τα χωριά και ήσαν σαν τον άμμο της θάλασσας.
Γιατί οι όχθες οδηγούν τα νερά, αλλά μαζί τα περιορίζουν κιόλας 

και είχε πολύ καιρό ο ουρανός να δει τόσο συννεφιασμένα μέτωπα. 
Γράφτηκε πως «οι πάνω δεν μπορούν να κυβερνήσουν 
και οι κάτω δεν θέλουν να κυβερνηθούν όπως πρώτα». 

Όταν ρώτησαν αργότερα τους μεγάλους διερμηνείς να εξηγήσουν τη φράση 
σήκωσαν ανήμποροι τους ώμους τους και είπαν 

πως «ο λαός δεν είχε ψωμί και τα παιδιά δεν έβλεπαν το αύριο».
Εμείς απλά σημειώνουμε, 

πριν και ύστερα από χρόνια, 
αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο είναι μπορετό 

και αυτό που φαντάζει αδύνατο είναι δυο μέτρα μακρυά μας. 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας το σκηνικό μιας διχαστικής κάλ-
πικης αντιπαράθεσης με τη ΝΔ και ντύνοντας με αριστερό
περιτύλιγμα το τρίτο μνημόνιο, κατάφερε να εγκλωβίσει και
να χειραγωγήσει ένα μεγάλο τμήμα του δημοκρατικού κό-
σμου στα πλαίσια της σοσιαλδημοκρατικής του πολιτικής,
να υφαρπάξει την ψήφο του, αναπαράγοντας πλαστά, εκβια-
στικά διλήμματα, πλάνες και αυταπάτες. Κατακτώντας ένα
υψηλό εκλογικό ποσοστό και σε συνδυασμό με το καλπονο-
θευτικό εκλογικό σύστημα που χαρίζει 50 έδρες στο πρώτο
κόμμα, σχημάτισε ξανά κυβέρνηση με το μόνιμο και σταθερό
σύμμαχο και εταίρο του, το δεξιό κόμμα των ΑΝΕΛ, το “θε-
ματοφύλακα της εθνικοφροσύνης”.

Οι ξένες και ντόπιες κυρίαρχες δυνάμεις εκδήλωσαν,
ανοιχτά, την προτίμησή τους για την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ
και τον ενίσχυσαν, προσβλέποντας στο πολιτικό κεφάλαιο
που διαθέτει, ακόμη, ο Α. Τσίπρας και στην ικανότητά του
να παραπλανά και να αφοπλίζει το λαϊκό και εργατικό κί-
νημα, διασφαλίζοντας στις σημερινές συνθήκες το πέρα-
σμα της βάρβαρης πολιτικής των μνημονίων. Έτσι, στη ση-
μερινή φάση αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυρίαρχη πο-
λιτική δύναμη, το στυλοβάτη του αστικού πολιτικού συ-
στήματος, για το αποτελεσματικό πέρασμα των ιμπερια-
λιστικών μνημονίων και ταυτόχρονα το “αριστερό” ανάχω-
μα που νομιμοποιεί στη συνείδηση του δημοκρατικού και
αριστερού κόσμου τα μνημόνια με «αριστερά εύσημα». Να
γίνει το “ζωντανό παράδειγμα” έτσι ώστε τα ιμπεριαλιστικά
επιτελεία να εδραιώσουν στη συνείδηση των λαϊκών μαζών
τα αντιδραστικά τους ιδεολογήματα, πως η πολιτική των
μνημονίων, της ΕΕ και του ευρώ είναι “μονόδρομος για τη
σωτηρία της χώρας”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια
(ακόμη και μέχρι πριν τρεις μήνες με την απάτη του δημοψη-
φίσματος), σαν ο εκφραστής των προσδοκιών του εργαζόμενου
λαού για τη λύτρωσή του από την πολιτική των μνημονίων και
της υποδούλωσης, δείχνει τώρα το πραγματικό περιεχόμενο
της πολιτικής του, τον αντιλαϊκό ρόλο του, καθώς έρχεται με το

μανδύα της Αριστεράς να δικαιολογήσει τα πιο βάρβαρα
μέτρα, δυσφημώντας

έτσι τις ιδέες και
τους αγώνες της

Αριστεράς, να
σκορπίσει την

απογοήτευση, την αποστράτευση και την ηττοπάθεια στις γραμ-
μές του κινήματος.

Από την άποψη αυτή, το αποτέλεσμα των βουλευτικών
εκλογών της 20ης Σεπτέμβρη είναι δυσμενές για τα λαϊκά
συμφέροντα και δυσκολεύει την πάλη του ταξικού κινήματος.
Όχι μόνο γιατί σημειώνεται μετά από μια περίοδο συγκυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η οποία συνέχισε την εφαρμογή του
μνημονίου Σαμαρά – Βενιζέλου, αλλά γιατί επανεκλέγεται η
ίδια συγκυβέρνηση χωρίς τη μάσκα της αντιμνημονιακής δύ-
ναμης, διακηρύσσοντας τώρα, ανοιχτά και απροκάλυπτα, την
προσχώρησή της στο μνημονιακό στρατόπεδο και έχοντας
υπερψηφίσει στη Βουλή το τρίτο μνημόνιο. 

Η κυβέρνηση Τσίπρα κραδαίνοντας την “έγκριση” και τη
“νωπή” λαϊκή εντολή που υποτίθεται ότι επικυρώνει και νο-
μιμοποιεί τη μνημονιακή της πολιτική, είναι έτοιμη να προ-
χωρήσει σε μια γενικευμένη επίθεση για την εφαρμογή του
νέου τριετούς μνημονίου, του μοναδικού επί της ουσίας κυ-
βερνητικού προγράμματος, που θα επιφέρει πιο συντριπτική
σύνθλιψη του λαϊκού εισοδήματος, νέες μειώσεις μισθών
και συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, εκτίναξη της φορολη-
στείας μέσω του ΦΠΑ και της μονιμοποίησης του ΕΝΦΙΑ, νέ-
ες απολύσεις, μαζικό εξευτελιστικό ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας, πολιτική υποτέλειας και υποδούλωσης στα συμ-
φέροντα των ιμπεριαλιστών και ευθυγράμμισης στη φιλοπό-
λεμη πολιτική τους στη Μ. Ανατολή και τη Συρία.

Οι κάλπικες προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για
“παράλληλο πρόγραμμα” θα αποδειχθούν σκέτη απάτη. Όλα
τα βάρβαρα μέτρα του τρίτου μνημονίου που πέρασαν τον
Αύγουστο θα τα εφαρμόσουν επαυξημένα και απαρέγκλιτα,
όπως προστάζουν σε όλους τους τόνους οι ξένοι και ντόπιοι
δυνάστες. Αν θα δοθούν κάποια ψίχουλα ελάφρυνσης με τη
μορφή μελλοντικής “επιμήκυνσης” του χρέους και υποσχέ-
σεις για “ανάπτυξη”, αυτά θα είναι η χρυσόσκονη, προκει-
μένου να περάσει με τις λιγότερες αντιστάσεις η βάρβαρη
πολιτική.

Ωστόσο, αν το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών πα-
ρουσιάζεται με αυτές τις αρνητικές συνέπειες δεν θα πρέπει
η πρώτη δυσμενής όψη του να επισκιάσει την άλλη πλευρά
του, ότι δηλαδή βρίσκεται σαφώς σε δυσαρμονία με την
υπαρκτή, εκφρασμένη και διευρυμένη λαϊκή οργή και αγα-
νάκτηση, όπως αυτή εκφράστηκε ακόμα και στο πρόσφατο
δημοψήφισμα. Αν στις εκλογές του Σεπτέμβρη αυτό δεν εκ-
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φράστηκε στην έκταση και την ένταση που θα μπορούσε,
κάθε άλλο παρά θα πρέπει να βγει το συμπέρασμα ότι υπο-
χώρησε ή έπαψε να υφίσταται η λαϊκή οργή και αγανάκτη-
ση.

Εξάλλου, το εκλογικό αποτέλεσμα όχι μόνο δεν δικαιολο-
γεί τους πανηγυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιστοποίησε για
άλλη μια φορά πως τα κυρίαρχα κόμματα αδυνατούν να επα-
νεγκλωβίσουν τις λαϊκές μάζες που αποδεσμεύονται από
την επιρροή τους. Χαρακτηριστικά, τα πέντε κόμματα που
ψήφισαν το μνημόνιο, είχαν όλα μεγάλες εκλογικές απώ-
λειες που αθροιστικά φθάνουν τους 900.000 ψηφοφόρους
σε σχέση με τις εκλογές του Γενάρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε
320.000, η ΝΔ 200.000, το Ποτάμι 150.000, οι ΑΝΕΛ 93.000,

το ΠΑΣΟΚ 130.000 (αν αθροίσουμε τις
ψήφους του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΔΗΣΟ και της
ΔΗΜΑΡ).

Στο τεράστιο ποσοστό της αποχής
(προστέθηκαν, σε απόλυτους αριθμούς,
άλλες 770.000 σε αυτούς που απείχαν στις εκλο-
γές του Γενάρη) περιλαμβάνεται ένα σημαν-
τικό τμήμα αμφισβήτησης και άρνησης της
μνημονιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Το γε-
γονός αυτό, καθώς και οι εκλογικές απώ-
λειες όλων των μνημονιακών κομμάτων,
αποτελούν στοιχεία που μόνο συνθήκες πο-
λιτικής σταθερότητας δεν προοιωνίζονται. Η
βαθιά και παρατεταμένη κρίση του αστικού
πολιτικού συστήματος, που έκφρασή της είναι
η διαδοχική αλλαγή πέντε κυβερνήσεων στο
διάστημα της τελευταία εξαετίας, όχι μόνο δεν
φαίνεται να ξεπερνιέται με την ανάδειξη του
ΣΥΡΙΖΑ σε κυρίαρχη δύναμη, αλλά όλα δεί-
χνουν πως το στένεμα και η συρρίκνωση
της εκλογικής βάσης των κυρίαρχων
μνημονιακών κομμάτων θα παρατείνει
την πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα
και η νέα “κυβέρνηση τετραετίας” που σχεδιάζουν
–όπως άλλωστε και όλες οι προηγούμενες– δεν
φαίνεται ότι θα μακροημερεύσει.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζον-
τας να φορτώνει όλα τα βάρη στο λαό και

Μία από τις “κρυμμένες” πλευρές των
εκλογών είναι η διατύπωση σε μεγάλη πα-
νεθνική κλίμακα των αξιών της κυρίαρχης
ιδεολογίας. Δηλαδή η διαμόρφωση  των
“θέλω” και του πολιτικού “γούστου” των
κυριαρχούμενων  τάξεων, στρωμάτων και
ανθρώπων. 

Είναι γνωστό πως η κυρίαρχη ιδεολογία
σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό είναι η ιδεολογία
των οικονομικά και πολιτικά ισχυρών.

Αυτοί έχουν στα χέρια τους όλους τους
μηχανισμούς-κλειδιά  για να διαμορφώνουν
σε όλο το λαό τις προτάσεις τους ως τις
μόνες αποδεκτές. Τέτοιοι μηχανισμοί σε
μια παλαιότερη φάση ήσαν το σχολείο, ο
στρατός, η οικογένεια και η εκκλησία.
Σήμερα προστέθηκε και η θηριώδης δύναμη
των Μέσων Μαζικής (τάχα) Ενημέρωσης.
Τα τελευταία έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα
να βρίσκονται τρυπωμένα και στο “τελευταίο”
σπίτι και συστηματικά, καθημερινά, ανεπί-
στροφα σχεδόν, να υποβάλλουν σε τεράστια
κλίμακα τον κόσμο στη βάσανο όλων των
ιδεών τους. Ιδέες που σχετίζονται με τα
φανερά και κρυφά αφεντικά τους. Ιδέες
που ενσωματώνονται στο μυαλό των αν-
θρώπων, έτσι ώστε να τις οικειοποιούνται
σαν δικές τους, να τις νομίζουν δικές τους,

ενώ τις γέννησαν τα αστικά μυαλά.
Μια τέτοια , τρομακτικού βάθους και δύ-

ναμης, είναι η ενσωμάτωση της πολιτικής
ανημπόριας. Καθένας και καθεμιά από μας
μπορεί  να γεννιέται και να πεθαίνει, να πα-
ράγει, να πληρώνει φόρους, να μεγαλώνει
παιδιά και μύρια όσα “ων ουκ έστιν αριθμός”.
Όλα εκτός από ένα: Να μπορεί να κυβερνήσει
αυτό τον τόπο. Αυτό το θεάρεστο έργο ανα-
τίθεται σ’ ένα τσούρμο βουλευτών, οι πε-
ρισσότεροι των οποίων δεν αξίζουν δεκάρα
τσακιστή. Όποιος ξέρει το ποιόν, την καλ-
λιέργειά τους, την προσφορά τους και τα
ιδανικά τους, δεν θα τους προσλάμβανε ποτέ
ούτε για υπαλλήλους “γραφείου τελετών”. 

Η διατύπωση και το ρίζωμα του μοναδικού,
αλάνθαστου και ασφαλούς δρόμου “της Ευ-
ρώπης”, επίσης, αποτελεί αναμφίβολα μια
μεγάλη επιτυχία της “πλύσης εγκεφάλου”
που υποστήκαμε.

Αλλά το υπερόπλο της άρχουσας ιδεολογίας,
κάτι που αγγίζει τα όρια του ιστορικού σαρ-
κασμού, είναι η επιβολή των προσώπων
του πολιτικού υπηρετικού προσωπικού. Το
έργο θα μπορούσε να έχει τίτλο “Ο υπηρέτης
μου είναι υπέροχος” και η άσκηση αφορά
όχι μόνο τους πρωτοετείς φοιτητές στις
σχολές επικοινωνίας, όπως ονομάστηκε τε-

λευταία η προπαγάνδα. Βεβαίως ισχύει ότι
στην αρένα των μονομάχων θυσιάστηκαν
πολλοί γενναίοι άνδρες του αστικού κόσμου.
Παπανδρέου, Σαμαράς, Βενιζέλος, Καρατζα-
φέρης, Κουβέλης, αλλά βεβαιότατα το αστικό
σύστημα δοκιμάζει τα γούστα και τις αντοχές
του λαού με τους Τσίπρα, Θεοδωράκη, Καμ-
μένο, Γεννηματά και πρόσφατα με τον πολ-
λαπλώς προβληθέντα Λεβέντη· Πρόκειται
για το μεγάλο σουξέ των Mega, Star, Σκάι
και ΑΝΤ1.

Απέναντι στο πολυπλόκαμο τέρας, η αρι-
στερά, η πραγματική αριστερά, η αριστερά
του “Κ” προσήλθε με γυμνά χέρια και με τις
ιδέες της.  Οι κερκίδες όμως είχαν διαμορ-
φώσει άποψη  από τον αντίπαλο, ήθελαν λι-
γότερο άρτο και περισσότερο θέαμα και η
αρένα, η εκλογική αρένα ήταν ο κατάλληλος
χώρος για την ιεροτελεστία.

Χωρίς αντίρρηση ισχύει ο αντίλογος. Όταν
υποχωρεί το στράτευμα, ο εχθρός επιτίθεται
ανελέητα.

Χωρίς αντίρρηση ισχύει ότι θα φάμε πολλά
καρβέλια ώσπου να ρίξουμε ανάσκελα τον
πολιτικό Κέρβερο και την ιδεολογική Λερναία
Ύδρα. Αλλά σ’ αυτόν τον τραχύ δρόμο θα
χρειαστεί και να μελετήσουμε βαθύτερα τον
εχθρό μας...



χαλκεύοντας νέα δεσμά εξάρτησης
και υποτέλειας, θα οδηγήσει ανα-
πόφευκτα στην όξυνση όλων των
εσωτερικών αντιθέσεων, επιβε-

βαιώνοντας ξανά και ξανά πως κα-
μιά αντιδραστική “τάξη” και καμιά

πολιτική σταθερότητα δεν μπορεί να
στηριχθεί πάνω στην πείνα, την εξα-

θλίωση και τη δυστυχία του λα-
ού. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξε-
χαστεί κάτω από τη σκιά του
εκλογικού αποτελέσματος πως
η αντιλαϊκή πολιτική δεν αντι-

μετωπίζεται μέσα από τις κάλπες
που στήνουν όποτε θέλουν οι κυ-
ρίαρχες δυνάμεις, αλλά από τους
μαζικούς, εξωκοινοβουλευτικούς
αγώνες. Και τέτοιοι αγώνες, παρά
την κάμψη και υποχώρηση που σή-
μερα σημειώνεται, αναπόφευκτα
θα ξεσπάσουν την επόμενη περίο-
δο.

Η μάχη των εκλογών, ένα συγ-
κεκριμένο επεισόδιο της πολιτι-

κής πάλης, τέλειωσε και ξανοίγεται
τώρα μπροστά μας ο αγώνας σε όλα

τα μέτωπα πάλης, στο νέο πολιτικό
σκηνικό που διαμορφώνεται. Οι
αγωνιστές, οι αριστεροί, αλλά και
όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρα-
μένουν επίμονα στις γραμμές

του ταξικού κινήματος, κόντρα
στις πιέσεις και τις σειρήνες των

αστικών και ρεφορμιστικών κομμά-
των θα αποτελέσουν την εμπρο-
σθοφυλακή αυτών των αγώνων.

Αυτό που απαιτούν οι συνθήκες είναι να δυ-
ναμώσει ένα ολόπλευρο μέτωπο ιδεολογικοπολιτικής
αντιπαράθεσης στο ΣΥΡΙΖΑ, που αποκαλύπτεται ότι
αποτελεί αριστερό φερέφωνο μιας δεξιάς μνημονιακής
πολιτικής, έναν αριστερό απολογητή που εξωραΐζει τον
ιμπεριαλισμό, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, το ΔΝΤ και τα βάρβαρα
μνημονιακά μέτρα.

Μπροστά στο νέο κύμα αντιλαϊκής επίθεσης και φο-
ροληστείας, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα δεν
έχουν άλλο δρόμο να επιλέξουν, για να υπερασπιστούν
την επιβίωσή τους, από το να ξεσηκωθούν σε μαζικούς
αγώνες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ορθώσουμε το ανά-
στημά μας, παραμερίζοντας τις σειρήνες της ηττοπάθειας
και της μοιρολατρίας, να δυναμώσουμε την πάλη μας για
την απόκρουση των αντεργατικών μέτρων, για διεκδίκηση
και επανακατάκτηση των εργατικών και λαϊκών δικαιω-
μάτων που καταργήθηκαν, σε σύνδεση πάντα με τα γενι-
κότερα αιτήματα για έξοδο από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και το
ΔΝΤ. Είναι ο μόνος δρόμος σωτηρίας, γι’ αυτό με όλες
μας τις δυνάμεις θα δώσουμε τη συμβολή μας στον αγώνα
αυτόν, ενάντια στους ξένους και ντόπιους δυνάστες και
εκμεταλλευτές και τα πολιτικά τους φερέφωνα.
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Τα μέτρα που καταφθάνουν είναι σκληρότατα. Εκα-
τοντάδες προαπαιτούμενα, δράσεις και σαρωτικές με-
ταρρυθμίσεις, «όσα το παλαιοκομματικό σύστημα δεν
μπόρεσε να κάνει σε σαράντα χρόνια», όπως με έμ-
φαση διακηρύσσουν -με μια φωνή- όλοι οι κυβερνη-
τικοί παράγοντες, έρχονται να ισοπεδώσουν ό,τι έχει
μείνει όρθιο από τα δυο πρώτα μνημόνια. Λαϊκό ει-
σόδημα, δημοκρατικές και εργατικές κατακτήσεις,
δικαιώματα και ελευθερίες, παιδεία, υγεία, πρόνοια,
λαϊκή κατοικία, θα δεχτούν τη χαριστική βολή. Και
όλα αυτά κάτω από την άτεγκτη, ασφυκτική επιτήρηση
των εκπροσώπων των δανειστών. Η τρόικα, που έγινε
«θεσμοί», επιστρέφει δριμύτερη και επαυξημένη, ως
κουαρτέτο πλέον, μιας και προστέθηκε άλλος ένας
επιτηρητής και αξιολογητής της πιστής εφαρμογής
του προγράμματος, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στα-
θερότητας (ESM).

Ο δεσποτικός έλεγχος επί το έργον! 
Πόσο, λοιπόν, μπορεί να αντέξει η δημαγωγική επί-

κληση της «δεύτερης ευκαιρίας» στο ΣΥΡΙΖΑ, για πό-
σο διάστημα μπορεί να τιθασεύει τη λαϊκή οργή η προ-
παγάνδα και το άλλοθι της «λαϊκής εντολής» στην
εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, πόσο μπορεί να διαρ-
κέσει, κάτω από αυτές τις συνθήκες, το λαϊκό έρεισμα
και το πολιτικό κεφάλαιο που διαθέτουν ο Α. Τσίπρας
και ο ΣΥΡΙΖΑ; 

Όταν αντί για εθνική περηφάνια και σκληρή δια-
πραγμάτευση υποκλίθηκαν -τελικά- στον ιμπεριαλι-
σμό για να περάσουν νέα δεσμά στην υποδουλωμένη
χώρα μας, όταν αντί για αντιμνημονιακή διέξοδο και
ριζοσπαστική τομή που υποσχέθηκαν, υπέγραψαν νέο
μνημόνιο και προσχώρησαν και ενσωματώθηκαν στο
αντιλαϊκό μέτωπο των μνημονιακών δυνάμεων, όταν
την ελπίδα και τις λαϊκές προσδοκίες τις διέψευ-
σαν –ολοσχερώς– μέσα σε έξι μόλις μήνες, η εκλογική
επικράτησή τους μόνο ανά σες και μια παράταση της
διακυβέρνησής τους μπορεί να τους προσφέρει. 

Μόνο προσωρινή, αλλά τόσο πολύτιμη για τους κρα-
τούντες, ανακούφιση στη βαθιά και οξύτατη κρίση που
ταλανίζει το αστικό πολιτικό σύστημα μπορεί να δώσει. 

Αυτοί που οδηγούν σε μεγαλύτερη δυστυχία, φτώ-
χεια και εξαθλίωση, αυτοί που υποθηκεύουν το μέλ-
λον του λαού και της χώρας, θα εισπράξουν -αναπό-
φευκτα- τη λαϊκή αποδοκιμασία και αγανάκτηση, θα
βρεθούν αντιμέτωποι με το εργατικό και λαϊκό κίνημα,
θα έρθει η στιγμή που δε θα μπορούν πια να κυβερ-
νήσουν. Όπως ακριβώς συνέβη με τις προηγούμενες
κυβερνήσεις, έτσι θα συμβεί και με την παρούσα κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και με κάθε κυβέρνηση -στο
μέλλον- που θα προορίζεται να υπηρετήσει και να
εφαρμόσει τα μνημόνια.

«Ανάσες»
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γράφει ο Ηλίας Μανδελενάκης

Οι από διάφορες πλευρές εκτιμήσεις για συνέχιση και βά-
θεμα της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την Ευρώπη,
οξύνουν τον ανταγωνισμό των ιμπεριαλιστικών κέντρων.

Το καθένα από την πλευρά του επιδιώκει να «κοντύνει» τους
βασικούς ανταγωνιστές του, με στόχο τον έλεγχο μεγαλύτερων
κομματιών της αγοράς και κατά συνέπεια τον περιορισμό των
(σε βάρος του) συνεπειών της κρίσης. 

Στα πλαίσια αυτά η Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
(ΕΡΑ) ξεμπρόστιασε την απάτη παραποίησης ρύπων της γερμα-
νικής αυτοκινητοβιομηχανίας «Φολκσβάγκεν» (VW). Η αποκά-
λυψη τέτοιων σκανδάλων δε σχετίζονται με τις «ευαισθησίες»
των ΗΠΑ για το περιβάλλον, που τις διεθνείς συνθήκες που το
αφορούν εξακολουθούν να αμφισβητούν, αλλά με την υπονό-
μευση της οικονομίας της ΕΕ και πρώτα-πρώτα της Γερμανίας. 

Το τωρινό σκάνδαλο της VW φαίνεται να αποτελεί συνέχεια
της περσινής πολιτικής αντιπαράθεσης, της γαλλικής Alstom,
της γερμανικής Siemens και της αμερικάνικης General Elec-
tric, με την αποτροπή τότε, της γαλλογερμανικής προσέγγισης
των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Ο γερμανικός κολοσσός, που εκθρόνισε πρόσφατα από την
πρώτη θέση τη γιαπωνέζικη Toyota, παραδέχθηκε, ότι σε πε-
ρίπου 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα με κινητήρες ντίζελ, που κυ-
κλοφορούν παγκόσμια, είχε σκόπιμα τοποθετηθεί λογισμικό,
το οποίο παραποιούσε τις μετρήσεις ρύπων, (40% πάνω από
τα μέγιστα επιτρεπτά νόμιμα όρια) οποτεδήποτε γινόταν στο
όχημα σχετικός έλεγχος, ώστε να υπερέχουν τα αυτοκίνητα της
εταιρείας στον ανταγωνισμό! Σύμφωνα με την EPA, η VolksWa-
gen είχε ενημερωθεί από το 2014 για τις διαφορές ανάμεσα
στις πραγματικές εκπομπές ρύπων και τις καταγεγραμμένες
από τους ελέγχους τιμές. 

Η ΕΡΑ απειλεί την VW με πρόστιμο 18 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων, μόνο στις ΗΠΑ (όπου εκτιμάται ότι κυκλοφορούν περί-
που 500.000 ντιζελοκίνητα οχήματα της VW), χωρίς να υπολο-
γίζεται το κόστος της απόσυρσης οχημάτων και των δικαστικών
διαδικασιών. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναγκάζεται
τώρα να προβλέψει ποσόν ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ
στον ισολογισμό του τρίτου τριμήνου, υπονομεύοντας την κερ-
δοφορία του ομίλου, ο οποίος έχει κύκλο εργασιών 200 δισε-
κατομμυρίων ευρώ (μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας, 180
δις περίπου) και απασχολεί 600.000 εργαζόμενους.

Με τη γνωστοποίηση της απάτης η μετοχή της VW καταβα-
ραθρώθηκε, χάνοντας μέσα σε δυο μέρες στο χρηματιστήριο
της Φρανκφούρτης το 35% της αξίας της. Η τεράστια αυτή πτώ-
ση, που ισοδυναμεί με την «εξαέρωση» 25 δισεκατομμυρίων
ευρώ κεφαλαιοποίησης, παρέσυρε και τις μετοχές άλλων αυ-
τοκινητοβιομηχανιών στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ήδη υπάρχουν ανησυχίες για την αμαύρωση του γερμανικού
κύρους «Μade in Germany» και τις συνέπειες, που θα έχει το
σκάνδαλο για το σύνολο της γερμανικής βιομηχανίας, την ατμο-
μηχανή της γερμανικής οικονομίας και τις γερμανικές εξαγω-
γές. 

Η Volkswagen παραδέχθηκε ότι το επίμαχο λογισμικό είναι

εγκατεστημένο και σε άλλα οχήματα του ομίλου, κατά συνέπεια
το σκάνδαλο δεν αφορά μόνο τα οχήματα της VolksWagen και
της Audi, αλλά και αυτοκίνητα Skoda και Seat. 

Διεθνής υποκρισία
Σειρά ποινικών ερευνών έχει ανοίξει στις ΗΠΑ, από το αμε-

ρικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ομοσπονδιακό επίπεδο
και από το υπουργείο Δικαιοσύνης της πολιτείας της Νέας Υόρ-
κης. «Καμία εταιρεία δεν πρέπει να είναι σε θέση να ξεφεύγει
από τους περιβαλλοντικούς μας νόμους, δίνοντας ψεύτικες
υποσχέσεις στους καταναλωτές», δήλωσε ο υπουργός Δικαιο-
σύνης της Νέας Υόρκης, Σνάιντερμαν.

«Η εταιρεία μας υπήρξε ανέντιμη και στα γερμανικά θα έλεγα
“τα κάναμε θάλασσα», παραδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος
της VW America, Χορν. Στο Βερολίνο, η Μέρκελ ζήτησε από
την εταιρεία, που αποτελεί το καμάρι της γερμανικής βιομη-
χανίας, «απόλυτη διαφάνεια». Ταυτόχρονα ο Γερμανός υπουρ-
γός Μεταφορών ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής διε-
ρεύνησης του σκανδάλου. Η Νότια Κορέα θα διεξαγάγει ελέγ-
χους, όπως και η Ιταλία και η Γαλλία, που ανακοίνωσαν την
έναρξη ερευνών. Η κυβέρνηση της Βρετανίας, επίσης, κάλεσε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνα. «Είναι ζωτικής
σημασίας η κοινή γνώμη να εμπιστεύεται τους ελέγχους των
εκπομπών ρύπων των οχημάτων και καλώ την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να ερευνήσει το ζήτημα αυτό θεωρώντας το κατεπείγον»,
ανάφερε ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Μακλάφλιν.
Στο μεταξύ η VW προσέλαβε τη νομική φίρμα που εκπροσώ-
πησε τη BP στην τραγωδία του Κόλπου του Μεξικού Kirkland
& Ellis LLP για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο
με τις «μαϊμού» εκπομπές ρύπων. Η συγκεκριμένη νομική φίρ-
μα ηγήθηκε της εκπροσώπησης της BP στις διώξεις που αν-
τιμετώπιζε απ’ την πετρελαϊκή τραγωδία του Deepwater Ho-
rizon, που στις 20 Απρίλη 2010, κόστισε τη ζωή 11 ανθρώπων
και προκάλεσε τη χειρότερη πετρελαϊκή μόλυνση στην αμερι-
κανική ιστορία. Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο του 2012 η BP
συμφώνησε να ομολογήσει την ενοχή της για 14 κατηγορίες
και να πληρώσει 4 δις δολ. προκειμένου να εκπέσουν οι ποι-
νικές διώξεις Τον περασμένο Ιούλιο η BP έκλεισε ουσιαστικά
την υπόθεση, συμφωνώντας να καταβάλει το ποσό ρεκόρ των
18,7 δις δολ., ώστε να αποσυρθούν τόσο οι ομοσπονδιακές,
όσο και οι πολιτικές αγωγές που είχαν γίνει.

Διεθνής απάτη από τη Volkswagen! 
Ανταγωνισμός των πολυεθνικών και σημάδια νέας ύφεσης



Αντί για τη λεγόμενη στήριξη, που περιορίζεται σε διακηρύξεις και κροκοδείλια
δάκρυα, ενεργοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί καταστολής και αποκλεισμού, όλοι οι
μηχανισμοί θωράκισης των ευρωπαϊκών χωρών. Κατά τη Σύνοδο των υπουργών
Εσωτερικών της ΕΕ την Τρίτη 22/9 εγκρίθηκε τελικά σε μια ιδιότυπη ψηφοφορία,
με ψήφο της πλειοψηφίας, το σχέδιο μετεγκατάστασης των 120.000 προσφύγων,
χωρίς τη συμφωνία Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, Ρουμανίας που αρνούνται να
υλοποιήσουν την απόφαση. Το αρχικό σχέδιο για την υποχρεωτική κατανομή προ-
σφύγων, βάσει ποσοστώσεων, πυροδότησε σκληρές αντιδράσεις από χώρες που
αρνούνται οποιαδήποτε κατανομή με πρώτη την Ουγγαρία, με θύματα τους χιλιάδες
ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στις νεκρές συνοριακές ζώνες των Βαλκανίων
και της Κεντρικής Ευρώπης. Προηγήθηκε η απόφαση της Γερμανίας να επαναφέρει
και να εντείνει τους ελέγχους στα σύνορά της -ώστε να περιορίσει την είσοδο των
προσφύγων, αναστέλλοντας μονομερώς τη συνθήκη Σένγκεν- που υπήρξε καταλυτική

για την επαναφορά των συνο-
ριακών ελέγχων και το κλεί-
σιμό τους σε σειρά χωρών της
Κεντρικής Ευρώπης (Ουγγα-
ρία, Σλοβακία, Τσεχία, Αυ-
στρία). Έδωσε το άλλοθι στην
ακροδεξιά κυβέρνηση της
Ουγγαρίας να αναπτύξει τον
εθνικιστικό της παροξυσμό,
να συντονίσει απάνθρωπες
επιχειρήσεις στα σύνορά της,
ενεργοποιώντας στρατό, σφρα-
γίζοντάς τα ερμητικά με τείχη,
συρματοπλέγματα και φρά-
κτες. Εκτός από το τείχος με
τη Σερβία, νέο τείχος υψώνει
στα σύνορα με τη Ρουμανία,
συρματοπλέγματα στα σύνορα
με την Κροατία, ενώ στις απο-
φάσεις του ουγγρικού κοινο-
βουλίου συμπεριλαμβάνεται
η χρήση όπλων εναντίον όσων
επιχειρήσουν να παραβιάσουν
τα ουγγρικά σύνορα. Σε κατά-
σταση αλλοφροσύνης αβοή-
θητοι άνθρωποι παγιδευμένοι
στα σύνορα της Ουγγαρίας αν-
τιμετώπισαν την αγριότητα των
δυνάμεων καταστολής και του
στρατού, δέχτηκαν ανελέητη
επίθεση με δακρυγόνα και
αντλίες νερού, ξυλοκοπήθηκαν
και απωθήθηκαν, προκειμένου
να γίνει σαφές ότι η Ουγγαρία
δεν θα δεχτεί πρόσφυγες. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της αντιμετώπισης μεταναστών και προσφύγων
παίρνουν ολοένα και πιο αντιδραστικό χαρακτήρα, καθώς καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι
καταφτάνουν και εγκλωβίζονται σε μια σιδηρόφρακτη Ευρώπη, που έχει ξεκάθαρα θέσει

ως στόχο την απόκρουσή τους.
 επιμέλεια αφιερώματος:
Χρύσα Σταυρίδη
Αγγελική Φατούρου
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Στην έκτακτη Σύνοδο

Κορυφής της ΕΕ για το
προσφυγικό ζήτημα, τελι-
κά αποφασίστηκε η ενί-
σχυση με 1,3 εκατομμύρια
ευρώ της Frontex, της Eu-
ropol, της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Ασύλου, δηλα-
δή ένταση της καταστολής
και πιο ασφυκτική φύλαξη
των εξωτερικών συνόρων. (Να σημειώσουμε ότι πριν την
έναρξη της Συνόδου ο ακροδεξιός Ούγγρος πρωθυπουργός,
Ορμπάν, ζητούσε η Ελλάδα να παραδώσει τα θαλάσσια σύ-
νορά της!) 

Στις προτεραιότητες της ΕΕ είναι η άμεση λειτουργία
κέντρων καταγραφής στις χώρες εισόδου μέχρι τέλος Νο-
έμβρη, ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων και
γρήγορες απελάσεις όσων δεν δικαιούνται άσυλο, για να
προχωρήσει η διαδικασία μετεγκατάστασης. Την ανάγκη
πιο αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών ευρωπαϊκών
συνόρων τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕ, Ντόναλντ Τουσκ. Στο
ίδιο μήκος κύματος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα
Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε ότι
«πρέπει να μπουν όροι για το ποιοι είναι αυτοί που δι-
καιούνται πράγματι διεθνούς προστασίας (πολιτικοί πρό-
σφυγες) και ποιοι είναι εκείνοι που επιλέγουν να έρθουν
στην Ευρώπη ακολουθώντας παράνομες διαδρομές και οι
οποίοι θα πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα τους». 

Παράλληλα, θα διατεθούν στον ΟΗΕ κονδύλια 1 δις ευρώ
για ενίσχυση των καταυλισμών σε Λίβανο, Ιορδανία, ώστε
να συγκρατηθούν νέες προσφυγικές ροές. Με οικονομική
βοήθεια, μετά από διπλωματικές προσεγγίσεις, θα ενισχυθεί
η Τουρκία, με στόχο να παρεμποδίζεται η διέλευση των
προσφύγων που συρρέουν κατά εκατομμύρια στα χερσαία
και θαλάσσια σύνορα με την Ευρώπη και να απωθούνται
σε καταυλισμούς στην τουρκική ενδοχώρα. 

Η μετεγκατάσταση προσφύγων, που αποτελεί το σημείο
διαφωνίας, προβλέπεται να γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις:
66.000 πρόσφυγες αρχικά, (50.400 από την Ελλάδα) και σε
δεύτερη φάση 54.000 σε ένα χρόνο. Οι χώρες της ΕΕ
ερίζουν για τη σταδιακή κατανομή και μετεγκατάσταση
120.000 προσφύγων σε διάστημα δύο χρόνων, δηλαδή πε-
ρίπου όσων πέρασαν από την Ελλάδα μόλις σε δύο μήνες! 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 500.000
πρόσφυγες βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

Προφανώς πρόκειται για εμπαιγμό και ξεκάθαρα υπο-
κριτική στάση γύρω από ένα τεράστιο ζήτημα, όταν χώρες
όπως η Γαλλία δέχονται περίπου 24.000 στα πλαίσια της
αλληλεγγύης, θεωρώντας ότι κάνουν το χρέος τους, ενώ
εκατομμύρια εκτοπισμένοι και ξεριζωμένοι, θύματα του
αμερικάνικου και ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού, παλεύουν
για να διαφύγουν από τη φρίκη.

Ο Τσίπρας, που παραβρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, χαι-
ρέτισε τις αντιδραστικές αποφάσεις της ως θετικές, ευθυ-
γραμμίστηκε με τις προτάσεις ενίσχυσης των ευρωπαϊκών
μηχανισμών καταστολής στα σύνορα, που ακριβώς ο ρόλος
τους θα είναι η αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών, πολ-
λαπλασιάζοντας προφανώς τις απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Συμφώνησε με τη λειτουρ-
γία των κέντρων καταγρα-
φής –ταυτοποίησης– απέ-
λασης σε Ελλάδα και Ιτα-
λία, που στην ουσία θα
διασφαλίζουν μαζικούς
επαναπατρισμούς όσων
«δεν δικαιούνται» άσυλο
και τα οποία ο Τσίπρας
χαρακτηρίζει ανοιχτούς

ξενώνες υποδοχής. Εξωραΐζοντας την απάνθρωπη αντιμε-
ταναστευτική ευρωπαϊκή πολιτική, διαπίστωσε ότι: «η Ευ-
ρώπη συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί με τη
λογική κάθε κράτος – μέλος να βλέπει τα δικά του σύνορα,
αλλά και ότι πρέπει να μπει στο επίκεντρο ο άνθρωπος και
μετά η οικονομία.». Αυτά δήλωνε την ώρα που χιλιάδες
αποκλεισμένοι μετατοπίζονται βίαια από χώρα σε χώρα,
την ώρα που στην Ελλάδα εκατοντάδες άνθρωποι στοιβά-
ζονται όπως-όπως και όπου βρουν, σε δρόμους, πλατείες
και αυτοσχέδιους καταυλισμούς, χωρίς κρατική μέριμνα.
Στην ίδια Ε.Ε, που τα κράτη-μέλη πετούν τους ανθρώπους
από το ένα στο άλλο, λες και πρόκειται για σκουπίδια και
αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ κάθε εβδομάδα
δεκάδες άνθρωποι πνίγονται στο Αιγαίο, άγνωστος είναι ο
αριθμός των αγνοουμένων, επιβεβαιώνοντας στην πράξη
ποιες είναι οι ανθρωπιστικές αξίες που διέπουν τα ευρω-
παϊκά κράτη. Άνθρωποι καταταλαιπωρημένοι, ξέπνοοι,
πεινασμένοι, θαλασσοδαρμένοι περνούν από τις άθλιες
συνθήκες της Λέσβου, στην εγκατάλειψη της Ειδομένης,
στην ατελείωτη μαρτυρική περιπλάνηση από ουδέτερη
ζώνη σε ουδέτερη ζώνη, από κλειστά σύνορα σε κλειστά
σύνορα, ενώ με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, η
κόλαση που ζουν εντείνεται. 

Οι παλινδρομήσεις της Γερμανίας που υποστηρίζει τη
μετεγκατάσταση και το άνοιγμα κάποιων νόμιμων οδών
διέλευσης και στη συνέχεια κλείνει τα σύνορά της, οι ισχυ-
ρισμοί της Αυστρίας ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί 15.000
πρόσφυγες, η ανείπωτη βαρβαρότητα στα σύνορα της Ουγ-
γαρίας και στους καταυλισμούς της Κροατίας, η απόφαση
της Σερβίας να κλείσει τα σύνορά της με την Κροατία σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επαναπροωθήσεις στο έδαφός
της, αποτυπώνουν το πραγματικό πρόσωπο της «πολιτι-
σμένης» ΕΕ. Αποτυπώνουν τη βαθιά αντιδραστική πολιτική
που υλοποιεί η ΕΕ, τη βάρβαρη μεταχείριση που επιφυλάσσει
σε πρόσφυγες και μετανάστες. Γιατί φυσικά αυτό που
χτίζει η ΕΕ με τις Συνόδους της (διαφωνίες, αλληλοκατη-
γορίες, ανταλλάγματα και συγκλίσεις) δεν αφορά καμία
ανθρώπινη λύση, αλλά μια συντεταγμένη αντιμεταναστευτική
πολιτική αναχαίτισης των προσφυγικών ροών, που θα εξυ-
πηρετεί τα συμφέροντα των κυρίαρχων ιμπεριαλιστικών
κρατών. Το ατσάλωμα του ευρωπαϊκού φρουρίου που θα
«ανοιγοκλείνει» επιλεκτικά τα σύνορά του, ξεδιαλέγοντας
απελπισμένο φτηνό εργατικό δυναμικό. 

Παράλληλα, γίνεται φανερή η αξιοποίηση του προσφυγικού
ως βασικό μοχλό και πρόσχημα για την εξυπηρέτηση ευ-
ρύτερων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, όπως η ανάπτυξη
στρατιωτικών δυνάμεων –ευρωπαϊκών και ΝΑΤΟϊκών– στη
Μεσόγειο, καθώς και άμεση εμπλοκή στη Συρία. 

Ποσοστώσεις, 
φράχτες και στρατός

απέναντι στους πρόσφυγες
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Στις 23 Σεπτέμβρη συνεδρίασαν οι
πρωθυπουργοί των 28 κρατών μελών
της ΕΕ στις Βρυξέλες, για να αποφα-
σίσουν πώς θα προφυλαχτούν από
τους πρόσφυγες. Η σύνοδος, όπως
είπαν οι «μεγάλοι» ηγέτες, «διεξήχ-
θη σε πολύ καλό κλίμα».

«Θετικό βήμα η συμφωνία» είπε
και ο Τσίπρας και συμπλήρωσε: «Η
Ευρώπη κατάλαβε ότι το πρόβλημα
είναι ευρωπαϊκό και πρέπει να βρε-
θεί ευρωπαϊκή λύση»! «Μέχρι τέλος
Νοεμβρίου πρέπει να ξεκινήσει η
διαδικασία της μετεγκατάστασης (σε
άλλες χώρες) και της επιστροφής».
Προφανώς στις χώρες τους.

Ποιες είναι οι αιτίες που προκα-
λούν τη μετανάστευση και την προ-
σφυγιά και ποια είναι η αντιμετώπισή
τους από τους Ευρωπαίους και Αμε-
ρικάνους, χρειάζεται συστηματικά να
αναδειχτεί. 

Πέρα από την οικονομική καταλή-
στευση των χωρών από τα ευρωπαϊ-
κά μονοπώλια, που υπηρετούν οι Ευ-
ρωπαίοι ηγέτες, όπως π.χ. η καταλή-
στευση των πλουτοπαραγωγικών πη-
γών της Νιγηρίας που την ίδια ώρα
που καταγράφει ανάπτυξη, πεθαί-
νουν μαζικά οι κάτοικοί της από την
πείνα και τις κάθε είδους στερήσεις
και φεύγουν ψάχνοντας τόπο να ζή-
σουν, υπάρχει ο πόλεμος. 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τους
νατοϊκούς συμμάχους τους Αμερικά-
νους, βομβαρδίζουν και καταστρέ-
φουν χώρες και λαούς εδώ και χρό-
νια, μοιράζοντας σαν τα κοράκια τον
πλούτο τους και τη στρατηγική, για
τα συμφέροντά τους, σημασία. 

Από τη Γιουγκοσλαβία που διέλυ-
σαν με βόμβες ουρανίου, ως το Ιράκ,
το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, το Μάλι και
τελειωμό δεν έχει ο κατάλογος των
χωρών,  οι Ευρωπαίοι και  Αμερικά-
νοι ιμπεριαλιστές, σπέρνουν τον όλε-
θρο και την καταστροφή. Αυτές οι
ωμές εγκληματικές επεμβάσεις, εί-
ναι η μόνη αιτία που ξεριζώνει εκα-
τομμύρια ανθρώπων από τις πατρί-
δες τους και τους οδηγεί στην προ-

σφυγιά, είτε να επιλέξουν θάνατο
από βόμβες, είτε από πνιγμό. 

Όσοι αποκρύπτουν τις πραγματι-
κές αιτίες, όσοι καλύπτουν τον ρόλο
των Ευρωπαίων και Αμερικάνων ιμ-
περιαλιστών, συμβάλλουν σαν υπο-
τελείς στη διαιώνιση του προβλή-
ματος, αλλά και αφήνουν ανοιχτό το
έδαφος στους φασίστες σε κάθε
χώρα να αναπτύσσουν ρατσιστική,
φασιστική δράση.

500.000 πρόσφυγες έφτασαν ζων-
τανοί το 2015, κυρίως σε Ελλάδα και
Ιταλία. Εκατοντάδες χιλιάδες πέθα-
ναν ή πνίγηκαν στην τρομακτική δια-
δρομή για ζωή.

106.000 παιδιά ζήτησαν άσυλο
στην Ευρώπη, το πρώτο εξάμηνο του
2015. Χιλιάδες πέθαναν στη διαδρο-
μή. Στην Ιταλία, με βάση έρευνα της
δημοσιογράφου του ΒΒC Άντλερ, οι
ανήλικοι πρόσφυγες πέφτουν στα νύ-
χια των πιο στυγνών εκμεταλλευτών,
όπως η μαφία. Ιδιωτικές δομές υπο-
δοχής ανηλίκων, (ΜΚΟ επιδοτούμε-
νες δηλαδή 75 ευρώ για κάθε παιδί),
έχουν πανάθλιες συνθήκες για τα
ανήλικα παιδιά, σε σημείο που στο
Τζιάρε της Σικελίας αναγκάστηκαν
να κλείσουν ένα τέτοιο κέντρο. Ο σι-
δηροδρομικός τερματικός σταθμός
στη Ρώμη έχει γίνει στέκι ανήλικων
μεταναστών που τα εκμεταλλεύονται
για πορνεία και διακίνηση ναρκωτι-
κών. Προσφυγοπούλες από την Νι-
γηρία, αφήνουν τα όνειρά τους για
ζωή στα πορνεία της μαφίας.

Έτσι περίπου οι «πολιτισμένοι»
Ευρωπαίοι ηγέτες «φροντίζουν» τα
θύματά τους.  Αποφάσισαν λοιπόν
στη Σύνοδο Κορυφής, κουρελιάζον-
τας και τις διατάξεις της Υπάτης Αρ-
μοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυ-
γες, (ίσχυαν σε άλλες εποχές),τα
εξής:

1. Η Ελλάδα σε συνεργασία με την
Τουρκία, να διασφαλίσουν τα σύνορα
της Ευρώπης από τους εχθρούς πρό-
σφυγες. «Ειδικό προσωπικό» θα εν-
τατικοποιήσει τους ελέγχους στα σύ-
νορα της ΕΕ, χρηματοδοτούμενο από

την ΕΕ. Το τι σημαίνει ειδικό θα το
βιώσουν οι πρόσφυγες το αμέσως
επόμενο διάστημα.

2. Θα «διανεμηθούν», όχι αναγκα-
στικά αλλά σε χώρες που θέλουν
120.000 πρόσφυγες (διάβαζε σκλά-
βους) σε βάθος διετίας. Οι πρώτοι
60.000 θα πάνε αφού πρώτα φτια-
χτούν τα κέντρα καταγραφής τους.

3. Θα αρχίσει αυστηρός διαχωρι-
σμός προσφύγων και μεταναστών.
Με δεδομένο ότι εμπόλεμη ζώνη θε-
ωρείται μόνο η εν εξελίξει διάλυση
της Συρίας, από τους ιμπεριαλιστές
και τα όργανά τους, ο καθένας κατα-
λαβαίνει τι θα συντελεστεί μέχρι τέ-
λος Νοεμβρίου, που με βάση τις δη-
λώσεις Τσίπρα αποφασίστηκε και θα
ξεκινήσει η διαδικασία της επιστρο-
φής όσων δεν κρίνονται πρόσφυγες.

4. Θα δοθεί 1 δις ευρώ στους ορ-
γανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, για
βοήθεια στους Σύριους πρόσφυγες
της Μέσης Ανατολής. Όλοι γνωρίζου-
με ότι ανάλογα κονδύλια «χάνονται»
στη διαδρομή.

Έτσι «έστω και αργά» κατά τον Τσί-
πρα, η Ευρώπη αναλαμβάνει δράση.
Οι «εχθροί» πρόσφυγες, θα απω-
θούνται από τα σύνορά της, θα πνί-
γονται πιο μαζικά στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο, θα πεθαίνουν πιο μαζικά
και θα σκοτώνονται, στα κοντέινερς,
στα βουνά, στα αμπάρια των πλοίων...
Κι αυτό γιατί όσο τους βομβαρδίζουν
και τους σκοτώνουν στις χώρες τους,
όσο τους καταδικάζουν σε αργό θά-
νατο από πείνα, δεν θα σταματήσουν
να αναζητούν δρόμους για να ζήσουν.

Όλ’ αυτά θα συνεχίζονται μέχρι οι
λαοί να οργανωθούν και να αγωνι-
στούν ενάντια σε κάθε είδους επεμ-
βάσεις και πολέμους, που σπέρνουν
τον όλεθρο και γεμίζουν τη γη με
πρόσφυγες. 

Το πραγματικά αριστερό προοδευ-
τικό κίνημα αυτές τις προσπάθειες
καταβάλλει. Να δείχνει τους πραγ-
ματικούς αίτιους, τους ιμπεριαλιστές
και τις κυβερνήσεις που τους υπη-
ρετούν και να παλεύει ενάντιά τους.
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Αιτίες του ξεριζωμού και της προσφυγιάς 
η αποικιακή καταλήστευση και οι πόλεμοι των ιμπεριαλιστών
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Ήταν δασκάλα της νοηματικής γλώσσας για κωφάλαλα
παιδιά στη Συρία. Συνεχίζει να είναι, μόνο που ποιος
νοιάζεται πια για κωφάλαλα. Ο «μπαμπάς ο πόλε-

μος» επιφυλάσσει για όλα τον τρόμο, την προσφυγιά ή το
θάνατο, χωρίς διακρίσεις. 

Συνεχίζει να είναι δασκάλα της νοηματικής, μόνο που γι’
αυτήν δεν υπάρχει πια Συρία. Υπάρχει ένα κουρέλι, από το
οποίο διεκδικούν μερίδια οι Τούρκοι κι οι Ισραηλινοί. Οι Ευ-
ρωπαίοι «εταίροι» θέλουν, ως μερτικό, το δρόμο του φυσι-
κού αερίου του Κατάρ και καμιά γερή μπάζα στις τουριστικές
αξιοποιήσεις των ιστορικών χώρων. Ξέρουν από ιστορία και
πολιτισμό. Οι Αμερικάνοι –καλή τους ώρα, πού τους ξεχά-
σαμε μέσα στην μνημονιακή μας παραζάλη;– διαπραγμα-
τεύονται, ως μεγαλοεργολαβικές εταιρίες, με μιαν απίστευτη
προβλεπτικότητα, την ανοικοδόμηση του  κουρελιού. 

Να μην ξεχάσουμε τους ισλαμοφασίστες που έχουν δαγ-
κώσει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας, απ’ τον καιρό που τους
εξόπλιζαν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, ως το αντίπαλο δέος
στη ρωσόφιλη Συρία. 

Τι πληκτικό! Σα να βλέπεις ξανά το έργο της Γιουγκοσ-
λαβίας σε νέα βέρσιον. 

Η Άλια συνεχίζει να είναι δασκάλα της νοηματικής, μόνο
που αυτή η νοηματική πια, καθώς η Άλια τρέχει, δε σημαίνει
τίποτα. Πρέπει να μάθει μιαν άλλη νοηματική. Πώς να δεί-
χνει με τα δάχτυλα τον απερίγραπτο τρόμο, πώς οι παλάμες
της να απεικονίζουν εύγλωττα τη φράση, «τα έχασα όλα,
ευχαριστώ για το αποφόρι, τη φρυγανιά και τις ευχές». Στη
νέα νοηματική, πρέπει με το σκύψιμο του κεφαλιού να αφή-
νει να περνούν, αμέριμνα, όλα τα γκλομπς των διασυνορια-
κών ένστολων κι όλες οι χυδαίες βρισιές των διασυνοριακών
πατριδοκάπηλων.

Σωστά, λοιπόν, διατυπώθηκε η αρχική φράση, «Ήταν δα-
σκάλα της νοηματικής γλώσσας για κωφάλαλα παιδιά στη
Συρία». Είναι εντυπωσιακό πώς κάποιος γίνεται παρελθόν,
χωρίς να έχει βιολογικά πεθάνει. Τώρα η Άλια είναι… ή μάλ-
λον…δεν είναι. Τώρα η Άλια τρέχει. 

Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να τρέχει επί δυο χρόνια, χω-
ρίς να καταρρεύσει και χωρίς στο τέλος να ανεβαίνει στο
βάθρο του καλύτερου δρομέα όλων των εποχών; Και μάλιστα
πώς μπορεί να τρέχει απ’ το Χαλέπι, προς ένα απροσδιόρι-
στο προορισμό, κουβαλώντας κι ένα παιδί; Και πώς μπορεί
να τρέχει, κουβαλώντας ένα παιδί και υπερπηδώντας τόσα
εμπόδια; 

Δεν λέει γι’ αυτά κουβέντα. Απεικονίζονται όλα, με μιαν εκ-
πληκτική ευκρίνεια, στις διεσταλμένες κόρες των ματιών της. 

Πρώτα το βομβαρδισμένο σπίτι. Σωροί σπασμένα τούβλα,
ξεκοιλιασμένοι τοίχοι, σπασμένα κάδρα και σκόρπια ρούχα,
ανάκατα με κουτσές καρέκλες. 

Μετά ένα  βίντεο με έναν  εικοσάχρονο που έχει ένα πι-
στόλι να του σημαδεύει τον κρόταφο. Στην επόμενη λήψη ο
εικοσάχρονος είναι κιόλας νεκρός. Ποιος είναι Άλια; Πώς

μπορεί ένα παιδί να γίνεται παρελθόν, χωρίς αρρώστια, στα
είκοσί του χρόνια; Ποιος διεστραμμένος σου έστειλε αυτό
το βίντεο; Ο πόλεμος, μου λέει.

Τα μάτια της Άλια συνεχίζουν να ξεδιπλώνουν εικόνες.
Η νυχτερινή πορεία μέσα απ’ τα τουρκικά σύνορα. Μια

σκοτεινή εικόνα σε απόλυτη σιωπή. Το μόνο που φαίνεται
είναι δυο ανάσες. Δεν ακούγονται, μη τυχόν και ξυπνήσουν
τα ξούθια της νύχτας. Φαίνονται μόνο. Όπως φαίνεται το
ψάρι όταν  ανοίγει  το στόμα να αναπνεύσει σε ενυδρείο που
τελειώνει το οξυγόνο.

Συνεχίζω να ξεφυλλίζω τις εικόνες των ματιών της. 
Η Άλια δυο χρόνια πλένει πιάτα στην Τουρκία. Ήταν κι

αυτή μια δουλειά των χεριών, όπως η νοηματική. Και μα-
ζεύει το πολυπόθητο ποσό που ζητά ο δουλέμπορος για ένα
ταξίδι μισής ώρας στο σαπιοκάραβο και στη νύχτα. 

Τέσσερεις απόπειρες φυγής. Στην πρώτη δεν μπαίνουν
καν στη βάρκα. Έχει πάρει καιρός. Στη δεύτερη τούς αφή-
νουν ξυλάρμενους, έξι ώρες ακυβέρνητους στα κύματα. Και
το ρεύμα τους γυρίζει πίσω. Ο μαφιόζος έχει γίνει καπνός.
Στην τρίτη δεν έχουν επαρκέσει τα πιάτα για το ναύλο.  την
τέταρτη απόπειρα τους φορτώνουν στο σάπιο και μετά από
πέντε ώρες πιάνουν στεριά. Τα δικά μας βράχια. 

Τους βλέπουμε το επόμενο πρωί. «Don’t be scared. Δεν
έχουμε πολλά να σας προσφέρουμε. Ένα ποτήρι γάλα, δυο
φρυγανιές και μια αλλαξιά αποφόρια. Σε λίγο θα έρθουν
και οι γιατροί χωρίς σύνορα. Δεν έχετε λόγο να φοβάστε».

Η Άλια, για δυο βδομάδες πια, δεν τρέχει. Κάθεται υπο-
μονετικά κάτω απ’ τον ήλιο, στην αφόρητη ζέστη, κοιμάται
στα χαλίκια, ποτίζεται με υγρασία της νύχτας, χαϊδεύει το
κεφάλι της κόρης της για να μπορέσει να κοιμηθεί, τρώει
με μικρές μπουκιές τις φρυγανιές για να αυταπατάται. Τη
δέκατη μέρα έχει εξαντληθεί. Την παίρνουμε στο νοσοκο-
μείο και της βάζουμε ορό. 

Οι ηλεκτρολύτες καμιά φορά είναι πιο αναγκαίοι απ’ την
ελπίδα. Επιστρέφοντας απ’ το νοσοκομείο στο κατάλυμα
των χαλικιών, υπάρχει ένταση.  Στην περιοχή έχουν ακρο-
βολιστεί καμιά δεκαριά φουσκωτοί «πατριώτες». Ουρλιά-
ζουν, βγάζοντας ένα πηχτό αφρό. Από πηχτό «πατριωτισμό»
ή απ’ τη ζέστη; « Πήγαν να κατεβάσουν την ελληνική ση-
μαία» Και όλοι μαζί αναπαράγουν αυτό που κανένας δεν εί-
δε. 

Τα χέρια της Άλια τρέμουν. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει,
χωρίς να ξέρω τη νοηματική. 

Τις επόμενες ώρες τα «πατριωτικά» σάιτς –ανάμεσά τους
κι ένα «χριστιανικό»– ξεχειλίζουν «εθνική περηφάνεια».
Αντιγράφω. Δεν μπαίνω καν στον κόπο ν’ αλλάξω τη γραμ-
ματοσειρά. «βάλτε τους σε ένα σαπιοκάραβο και δρόμο,
βρωμιάριδες. Τροφή για τα ψάρια». «Μια παλιοβαρκα και
ένα διναμιτη μέσα για βτον που αγιχε την σιμεα μας» «Ksi-
looo reee» «κανεις δεν πρεπει να επητρεψει ουτε να αγκι-
ξοουν ελληνηκη σημαια…αν ειναι τοσο μαγκητες να πανε
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γράφει η Νίνα Γεωργιάδου

Τ ρ έ χ α ,  Ά λ ι α ,  τ ρ έ χ α



να πολεμισουν για την πατριδα τους οπως εκαναν παντα και
η ελληνες και δεν το σκαγανε σαν βρεγμενες γατες σε αλλες
χωρες κανενα ελεος σε τετιες πραξεις ηποστολης σημαιας
καμια ανοχη»

Δεκάδες τέτοια. Κάνω printscreen τη σαπίλα και την απο-
θηκεύω ως εικόνα, με τον τίτλο, ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ. Θέλω να την
ανεβάσω στο facebook. Ξέρω προκαταβολικά ότι λίγοι φίλοι
θα κάνουν like. Οι περισσότεροι προτιμούν την ανεμελιά.
Το καινούργιο παρεό της Λιλίκας, το πορτοκαλί ηλιοβασί-
λεμα. Είναι τόση η προτίμηση στην ανεμελιά που περνούν
από τον καταυλισμό των χαλικιών και αποστρέφουν το βλέμ-
μα, σχολιάζοντας μετά στην αντικοινωνική  δικτύωση, ότι
«είναι πολύ ευαίσθητοι για να αντέξουν το θέαμα». Είναι
πραγματικά πολύ άβολη υπόθεση ο ανθρωπισμός όταν βγαί-
νει από τα γλυκανάλατα ποιήματα ή τα ποσταρισμένα ρητά
και αποκτά χέρια, πόδια και προπάντων στόμα που πρέπει
να φάει. Και γίνεται από άβολος, αφόρητος αυτός ο ανθρω-
πισμός όταν μυρίζει ιδρωτίλα, γιατί μια ντουσιέρα για δια-
κόσιους δεν φτάνει ούτε να φτύσει. 

Μπαίνω στο «χριστιανικό» σάιτ που διεγείρει με μεγα-
λύτερη φούρια αυτό το βούρκο των «καλών χριστιανών και
καλών πατριωτών» και προσπαθώ να μιλήσω τη γλώσσα
τους. Ανεβάζω τον ψαλμό του Ιωσήφ, 

«Δός μοι τούτον τον ξένον, τον εκ βρέφους ως ξένον ξε-
νωθέντα εν κόσμω.

Δος μοι τούτον τον ξένον, όστις οίδε ξενίζειν τους πτω-
χούς και τους ξένους.

Δος μοι τούτον τον ξένον, ίνα κρύψω εν τάφω, ος ως ξένος
ουκ έχει την κεφαλήν πού κλίνη.»

Ξέρω προκαταβολικά πως είναι μάταιος κόπος. Πέρα από
το γεγονός ότι οι πολύ ελληνάραδες δεν μιλούν ελληνικά,

αλλά ένα γλωσσόπραμα που μόνο μεταξύ τους κατανοούν,
το ανθρώπινο γένος έχει αρχίσει την αντίστροφη πορεία
στην απεικόνισή του από τετράποδο σε δίποδο. Ο νέος με-
σαίωνας πρέπει να συνοδευτεί από στρατιές αποκτηνωμέ-
νων χειραγωγήσιμων. 

Γυρνάω στον καταυλισμό των χαλικιών. Αυτή που έχει την
«Εξωτική Καντίνα» ουρλιάζει. «Να πάνε στο διάολο. Γεμί-
σανε την παραλία με μικρόβια. Πανούκλα θα πάθουμε» 

Αυτόματα μου ‘ρχεται στο νου η Πανούκλα του Καμύ, κι
εκείνος ο απαισιόδοξος επίλογός του για το φασισμό. «Ο
βάκιλος της πανούκλας δεν πεθαίνει ούτε χάνεται ποτέ.
Μπορεί να επιζεί απαρατήρητος. Να μένει για πολλά χρόνια
κρυμμένος ανάμεσα σε έπιπλα και σε σεντόνια…. Να καρ-
τερά υπομονετικά. Ώσπου κάποια μέρα η Πανούκλα να ανα-
στήσει τους αρουραίους της» 

Κατά τα άλλα, από αρρώστιες αυτό τον καιρό είχαμε, εκτός
από  την αφυδάτωση της Άλια και την ανάγκη για neοral του
Γιουσέφ, που έχασε τον ένα του νεφρό κι ώσπου να βεθρεί
το «δύσκολο φάρμακο» στην Ελλάδα, την αποψιλωμένη από
φάρμακα κι ελπίδα, το βλέμμα του τριαντάχρονου Γιουσεφ
έπαιζε από το φόβο στην παραίτηση.  

Μετά την ένταση, τα ταξιδιωτικά χαρτιά των κυνηγημένων
έχουν ετοιμαστεί. Η Άλια ανεβαίνει στο καράβι μαζί την κό-
ρη της, ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι στο φόβο κι έχοντας να
διασχίσει άλλες τέσσερεις μπάρες συνόρων. 

Μένω να κοιτώ τη θάλασσα. Μου ‘ρχονται στο μυαλό τα
λόγια της Ματίνας. «Αχ κι αυτή η θάλασσα! Αντί να βγάζει
κοχύλια κι αστερίες, βγάζει τρομαγμένα παιδιά».

Τρέχα, Άλια, τρέχα. 
Έτσι όπως έχουμε γίνει πια, αν μπορούσα, θα έτρεχα κι

εγώ.

Η βαθμιαία μετεγκατάσταση των 400 περίπου
προσφύγων απ’ το Πεδίο του Άρεως σε καταυλι-
σμούς που στήθηκαν στον Ελαιώνα, επρόκειτο να
αρχίσει όταν γράφονταν οι γραμμές αυτές. Αν και
το θέμα προβλήθηκε ιδιαίτερα, γεγονός βέβαια
παραμένει πως συγκριτικά αφορά ένα πολύ μικρό
ανθρώπινο σύνολο, αν αναλογιστεί κανείς πως μό-
νο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015, σύμφωνα
με τις επίσημες καταγραφές, δεκάδες χιλιάδες
μετανάστες, διακινδυνεύοντας πέρασαν στην Ελ-
λάδα και στοιβάχτηκαν στα νησιά πριν διασπαρούν
στην ενδοχώρα.

Ζώντας σε συνθήκες κατά κανόνα ανυπόφορες,
απελπιστικές, έως και άκρως προσβλητικές για
τον πολιτισμό και την ανθρώπινη ύπαρξη. Ανάμε-
σά τους πολλές γυναίκες νήπια και μικρά παιδιά.

Θύματα του πολέμου, της αποικιακής κατερεί-
πωσης, της πείνας και καταστροφής των χωρών
τους, και ξανά θύματα στους τόπους μετοίκησης,
όπως στη χώρα μας, της κρατικής αδιαφορίας και
της διαχειριστικής ανικανότητας που την συνο-
δεύει η διεθνής και ειδικά η Ευρωπαϊκή εξοργι-
στική «ανθρωπιστική» υποκρισία.

Πραγματικούς αρωγούς ένοιωσαν δίπλα τους,
σαν ανάσες ουμανισμού και σεβασμού στην αν-

θρώπινη υπόσταση, ένα ανώνυμο όσο και ανιδιο-
τελές πλήθος ατόμων και συλλογικοτήτων που
εξέφρασαν πολύμορφα την αλληλεγγύη τους. Που
έκαναν και κάνουν παν το δυνατόν, όχι για να θε-
ραπεύσουν, γιατί αυτό δεν το μπορούν, αλλά για
να γλυκάνουν έστω στιγμιαία την οδύνη μιας τρα-
γωδίας που συνεχίζεται και η οποία θα αναπαρά-
γεται όσο θα παραμένουν άθικτες και ανέπαφες
οι αιτίες που προκαλούν τα απελπισμένα μετανα-
στευτικά κύματα.

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθη-
μάτων συνέδραμε και στήριξε τη δράση μελών της
και άλλων καλλιτεχνών και φίλων, που εξέφρασαν
με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο την αλληλεγγύη
τους στους πρόσφυγες, στο Πεδίο του Άρεως.

Ειδικά στα δεκάδες προσφυγόπουλα, που χα-
μογέλασαν για λίγο, παίζοντας με μπαλόνια και
ζωγραφίζοντας σε χαρτιά, με μαρκαδόρους και
κηρομπογιές. Παρεμβάσεις τέτοιου χαρακτήρα με
τη συμβολή της Ένωσης, έγιναν την Πέμπτη 30
Ιουλίου, καθώς και την Τετάρτη 5 και 12 Αυγού-
στου 2015.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους εικα-
στικούς και φίλους για τη συνεισφορά και συμβο-
λή τους.
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Ε.Ε.Ε.Μ.: Με τα προσφυγόπουλα στο Πεδίο του Άρεως



φθινόπωρο 2015 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 13

Ιμπεριαλισμός και έθνος: 
η αποδυνάμωση μιας «οργανικής» σχέσης 

Από την δεκαετία του ́ 90, κυρίως με την κατάρρευση της Σο-
βιετικής Ένωσης, αρχίζει μια αμφισβήτηση του έθνους και της
εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτή εγκαινιάζεται είτε με την προβολή
του έθνους ως «κατασκευής», είτε με την προβολή του ως
«φαντασιακής» ή πολιτισμικής κοινότητας. Και στις δύο περι-
πτώσεις απορρίπτεται η θέση του έθνους ως ιστορικής κατη-
γορίας.Το έθνος εμφανίζεται λίγο ή πολύ ως μια καταπιεστική
κατάσταση που «εισήχθη» από τη Δύση στις χώρες της Ασίας
και της Αφρικής. Μάλιστα μια κονστρουκτιβιστική-πολιτισμική
προσέγγιση του ζητήματος (οριενταλισμός, μεταποικιακές
σπουδές κ.λπ.) θα εγκαλέσει τις «δυτικότροπες» ανώτερες τά-
ξεις των χωρών του «Τρίτου Κόσμου», που σε μεγάλο βαθμό
πρωτοστατούν στη σύμπηξη των εθνικο-πατριωτικών μετώπων,
επειδή έχουν «εσωτερικεύσει» το έθνος και αναπαράγουν τις
δυτικές αξίες. Αυτό που αμφισβητείται είναι το έθνος ως τρό-
πος κοινωνικής οργάνωσης, που αφού εναντιώνεται στην αποι-
κιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό μπορεί να διασφαλίσει την εθνι-
κή ανεξαρτησία μιας χώρας, αλλά και την οικονομική και κοι-
νωνική ανάπτυξη. Ως γνωστόν το έθνος ως ανάχωμα στον ιμ-
περιαλισμό ανέδειξαν τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα του
20ου αιώνα (Κίνα, Αλγερία, Γκάνα, Βιετνάμ κ.λπ.). Εξάλλου προ-
ϊόν αυτής της ανάτασης των λαών ήταν και η αξία της εθνικής
ανεξαρτησίας, την οποία η δυναμική των εθνικοαπελευθερω-
τικών κινημάτων ανέδειξε και κατοχύρωσε σε οικουμενική αξία
και καταστατική αρχή του ΟΗΕ. 

Κάπου εδώ, αρχές της δεκαετίας του ΄90 αρχίζει, όπως πα-
ραπάνω αναφέραμε, η αμφισβήτηση του έθνους, ενώ τα «πα-

ρατηρητήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα» μαζί με τις ΜΚΟ
και «πρόθυμους» διανοούμενους αναλαμβάνουν να νομιμοποι-
ήσουν σε επίπεδο παγκόσμιας κοινής γνώμης τις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία κ.ά. Στις πα-
ρυφές αυτού του κινήματος αρθρώνεται και ο κοσμοπολίτικος
αντιεθνικιστικός λόγος που επιχειρεί να εμβολίσει από τα μέσα
το έθνος, ή, μάλλον να αποτρέψουν εκ των προτέρων μια σύ-
ζευξη του (εθνο)λαϊκού στοιχείου με το ταξικό, απονομιμοποι-
ώντας ουσιαστικά το εθνικό κράτος να εμφανίζεται ως ανάχωμα
στην ιμπεριαλιστική επιβουλή. 

Το παράδοξο αυτής της υπόθεσης είναι ότι ενώ το έθνος συ-
νιστά ένα τρόπο νεωτερικής (κοσμικής) οργάνωσης της κοινω-
νίας, στο συγκεκριμένο λόγο που διανθίζεται από αποδομιστι-
κές-μεταμοντέρνες θέσεις, με έμφαση τη διαφορά, προβάλ-
λονται προνεωτερικά (προπολιτικά) στοιχεία (θρησκεία, φυλή,
πολιτισμός κ.λπ.) ως συγκροτητικά στοιχεία της νέας «μεταε-
θνικής» πραγματικότητας. Η διάλυση του Ιράκ ως εθνικού κρά-
τους (και κοσμικής κοινωνίας) και η ανασύστασή του στη βάση
θρησκευτικών και φυλετικών γνωρισμάτων (Σιίτες, Σουνίτες,
Κούρδοι κ.ά.) φαίνεται πως συνιστά το πρότυπο και για άλλες
χώρες, όπως λόγου χάρη σήμερα στη Συρία. Ουσιαστικά πρό-
κειται για μια φελαχοποίηση του κοινωνικού δεσμού, με ό,τι
αυτό σημαίνει για την κοινωνική οργάνωση αυτών των χωρών. 

Ότι δεν αποτελειώνει η ιμπεριαλιστική επέμβαση και ο πό-
λεμος, το αποτελειώνουν τα προγράμματα λιτότητας του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Η «πρόσδεση» στην παγκόσμια αγορά προϋποθέτει για τις χώ-
ρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας την
κατάρρευση των κοινωνικών υποδομών και την εμπορευματο-
ποίηση των βασικών αγαθών (ρύζι, σιτάρι, νερό, ρεύμα κ.λπ.).

α
φ

ιέρ
ω

μ
α

: π
ρ

ό
σ

φ
υ

γες
&

 μ
ετα

νά
σ

τες
Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, οι πρόσφυγες, 
ο «εφεδρικός βιομηχανικός στρατός» 



γράφει ο Θανάσης Αλεξίου

Εισαγωγή

Σε μεγάλο βαθμό η «ανάγκη» διαχείρισης των προσφυγικών κυμάτων, αλλά και των μεταναστευτικών
που ακολουθούν,  οδηγεί σε μια αποσιώπηση των αιτιών που τις προκαλούν. Εντούτοις ο καθένας
μπορεί να παρατηρήσει ότι η ιμπεριαλιστική επέμβαση πρώτα στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια

στις χώρες του αραβικού έθνους (Ιράκ, Λιβύη, Συρία, Υεμένη), αλλά και στην κεντρική Αφρική (Ακτή Ελε-
φαντόδοντα, Μαλί, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κ.α.) εντείνουν το προσφυγικό ρεύμα που προσλαμβάνει
πλέον τα χαρακτηριστικά «εξόδου». Στρατηγική πρόθεση του ιμπεριαλιστικού παράγοντα (αμερικάνικου
και ευρωπαϊκού), εκτός από το «γεωγραφικό» ιμπεριαλισμό που διασφαλίζει άνισους τρόπους και ασύμ-
μετρες σχέσεις ανταλλαγής στη διαδικασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης, είναι –τουλάχιστον για την
Μέση Ανατολή– η διάλυση συμπαγών εθνικών κρατικών οντοτήτων. Ουσιαστικά αυτό που επιζητείται είναι
η απαξίωση και η απονομιμοποίηση του έθνους και του εθνικού κράτους, αλλά και των αντίστοιχων λαϊκών
(κοσμικών) κινημάτων, που  στο ιμπεριαλιστικό στάδιο του καπιταλισμού εμφανίζονται ως διακριτά και
σταθερά αναχώματα  στην ιμπεριαλιστική επιβουλή. 

Βεβαίως ακουμπώντας αυτό το ζήτημα ανοίγουν πολλά ζητήματα. Ωστόσο επειδή αυτά έχουν άμεση
σχέση μεταξύ τους, καθώς αποκαθίσταται και μια αιτιακή σχέση μεταξύ τους, κάνουμε τον κόπο τουλά-
χιστον να τα αναφέρουμε.
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Η επιδείνωση των συνθηκών ζωής του πληθυσμού ως συνέπεια
αυτών των πολιτικών έχει ως συνέπεια την απονομιμοποίηση
του εθνικού κράτους να εμφανίζεται ως ένας ‘‘ουδέτερος’’ ορ-
γανωτής στοιχειωδών κοινωνικών λειτουργιών, εξέλιξη που
μεταφέρει την ευθύνη της κοινωνικής oργάνωσης στις φυλε-
τικές και θρησκευτικές κοινότητες, κλιμακώνοντας ωστόσο
την ένταση μεταξύ τους για πρόσβαση σε κοινωνικούς και φυ-
σικούς πόρους. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Παντού εμ-
φύλιες συρράξεις, σκοτωμοί, διώξεις και προσφυγιά. 

Είναι σχεδόν αναμενόμενο πως με τη φιλελευθεροποίηση
του παγκοσμίου εμπορίου τα προσφυγικά και μεταναστευτικά
ρεύματα θα βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα (βλ. Sassen 1988),
καθώς πολλές χώρες, έχοντας αναπτύξει ζώνες παραγωγής
προς εξαγωγή, υποσκάπτουν την ικανότητα διατροφής του πλη-
θυσμού τους. 

Να υπενθυμίσουμε πως στην αθρόα εισαγωγή επιδοτούμε-
νων αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της NAFTA
οφείλεται και η εξέγερση των Τσιάπας στο Μεξικό (Boron
2003), αλλά και οι εξεγέρσεις για το ρύζι και το σιτάρι από την
Αϊτή, το Καμερούν, της Σενεγάλη, την Αίγυπτο έως τις Φιλιπ-
πίνες και την Ινδονησία (200% στο σιτάρι από το 2000, 42% τα
δημητριακά, 80% τα γαλακτοκομικά κ.λπ.) (Έθνος 11-4-2008). 

Εδώ ο ρόλος των ΜΚΟ είναι καταλυτικός. Ουσιαστικά οι ΜΚΟ
έγιναν το «κοινωνικό προσωπείο» για την επέλαση των πολι-
τικών εκκαπιταλισμού της οικονομίας και της κοινωνίας. Τη
στιγμή που οι πολιτικές της Παγκόσμιας Τράπεζας, γράφει ο
J. Petras, «αφάνιζαν ολόκληρες κοινωνίες πλημμυρίζοντας τη
χώρα με φτηνές εισαγωγές, απομυζώντας πληρωμές εξωτε-
ρικού χρέους, καταργώντας την εργατική νομοθεσία και δημι-
ουργώντας μια αυξανόμενη μάζα χαμηλόμισθων και άνεργων
εργατών, οι ΜΚΟ λάμβαναν χρηματοδότηση για την παροχή
προγραμμάτων “αυτοβοήθειας”, “λαϊκής εκπαίδευσης” και
επαγγελματικής κατάρτισης για την προσωρινή απορρόφηση
μικρών ομάδων φτωχών, τον έλεγχο των τοπικών ηγετών και
την υπονόμευση αγώνων κατά του συστήματος» (Petras
2005:18). 

H αμφισβήτηση του εθνικού κράτους, αλλά έμμεσα και του
ιμπεριαλισμού, επέρχεται επίσης όταν το ζήτημα εννοιολογεί-
ται με όρους «αυτοκρατορίας» (Empire) (A.Negri, M.Hardt
2002). Παρόλο που η έννοια αυτή προέρχεται από άλλο επι-
στημολογικό παράδειγμα απ’ ότι η έννοια του «υπεριμπερια-
λισμού» (Ultra-imperialism) (Kautsky, Panitch κ.ά.) ομοιάζει
όμως ως προς τις πολιτικές της συνέπειες. Αν στον υπεριμ-
περιαλισμό έχουμε μια κατάσταση «διευθέτησης» των ενδοϊμ-
περιαλιστικών αντιθέσεων, στην περίπτωση της αυτοκρατορίας,
επειδή δεν υπάρχει κάτι εξωτερικό (εθνικό κράτος, κεφάλαιο)
ως προς την αυτοκρατορία, καθώς η εξουσία έχει διαχυθεί
παντού (όπως Μ. Foucault) αναιρείται ο ίδιος ο ιμπεριαλισμός
(Hardt, Negri 2002:19). Από την άλλη και στο βαθμό που ο ιμ-
περιαλισμός ταυτιστεί με τον καπιταλισμό γενικά και δεν ορι-
στεί ως το «ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού» (μονοπωλιακός
καπιταλισμός) (B. Lenin), το έθνος και τα εθνικά κράτη που
δεν είναι εξωτερικά ως προς το κεφάλαιο και τη διευρυμένη
αναπαραγωγή (βλ. Ευρωπαϊκή ΄Ενωση) θα σβήσουν μέσα στην
«ταξική πάλη» (βλ. Μηλιός, Σωτηρόπουλος 2010). 

Με αυτό τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιολογεί την στρατηγική του
επιλογή για την «Ευρώπη των λαών» (βλ. και Λάσκος, Μηλιός,
Τσακαλώτος 2012), αφήνοντας στον αυτόματο της «ταξικής πά-

λης», ουσιαστικά ανυπεράσπιστη, τη χώρα και την ελληνική
κοινωνία, στα συμφέροντα του κεφαλαίου που όμως έχουν και
«πατρίδα» και «εθνική στέγη». Εκτός, βεβαίως, αν συμφωνή-
σουμε ότι το μνημόνιο του Ιουλίου (2015) που είναι και το πιο
ταξικό το επέβαλαν οι γερμανοί, οι γάλλοι, οι ολλανδοί εργάτες
κ.ά.

Στο μεταξύ η κρίση υπερσσυσσώρευσης (λιμνάζοντα κεφά-
λαια, ανενεργός εργασία, απαξίωση μηχανών και παραγωγικών
ικανοτήτων κ.λπ.), που ενέσκηψε στη δεκαετία του ΄70 και του
΄80, αναζητά εναγωνίως νέα κερδοφόρα πεδία επένδυσης. Το
ουσιαστικό πρόβλημα που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό είναι
πως η σχέση (υπερ)παραγωγής και κατανάλωσης αδυνατεί να
διευθετηθεί, γεγονός που καθιστά τις οικονομικές κρίσεις εγ-
γενές φαινόμενο (κύκλοι Kondratieff) της καπιταλιστικής οι-
κονομίας (Μοσκόβσκα 1988:38, 145). Επομένως οι περιοδικές
κρίσεις του καπιταλισμού, είναι κρίσεις υπερσυσσώρευσης και
όχι κρίσεις υποκατανάλωσης (κεϋνσιανισμός, σοσιαλδημοκρα-
τία κ.ά.). Η «παγκοσμιοποίηση» ως μια διέξοδος στην κρίση
υπερσσυσώρευσης, αλλά και ως διαδικασία  με τη συμμετοχή
και την συναίνεση «όλων των μερών», φαίνεται ότι αποτελούσε
αν όχι την μοναδική, μία ικανοποιητική λύση. Με αυτό τον τρό-
πο θα μπορούσε να μεταφερθεί χρονικά και χωρικά η κρίση
έως ότου οι ιμπεριαλιστικές χώρες, κάμπτοντας στο εσωτερικό
τους την αντίσταση της εργατικής τάξης (εμπορευματοποίηση
δημόσιων αγαθών, γενίκευση της εργασιακής επισφάλειας
κ.λπ.), θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα πιο ευνοϊκό κλίμα
για εναπόθεση των πλεονασμάτων κεφαλαίου.

Σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο για την διαμόρφωση αυτού του
χώρου επιτυγχάνεται μέσω των προγραμμάτων διαρθρωτικής
προσαρμογής του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (εκκαπιταλισμός, φιλελευθε-
ροποίηση του εμπορίου). Eπομένως ο εκκαπιταλισμός τομέων
της οικονομίας πολλών χωρών του κόσμου συνεπάγεται ένα
μείγμα εξαναγκασμών και ιδιοποίησης προκαπιταλιστικών δε-
ξιοτήτων, κοινωνικών σχέσεων, γνώσεων αντιλήψεων και πε-
ποιθήσεων του πληθυσμού για τον πολιτισμό, τη μουσική, την
τέχνη κ.ο.κ. (Χάρβεϊ 2006:152), εξέλιξη που έχει ως συνέπεια
την κατάρρευση αυταρκών συστημάτων συντήρησης του πλη-
θυσμού και την αυξανόμενη εξάρτησή του από τις πολυεθνικές
εταιρείες. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται είτε μια εδαφική
επέκταση που οδήγησε στο παρελθόν, εξαιτίας των ενδοϊμπε-
ριαλιστικών αντιθέσεων, στους δύο παγκόσμιους πολέμους,
είτε στη διαμόρφωση ενός «παγκοσμιοποιημένου» χώρου όπου
το κεφάλαιο θα κινείται και θα συμπεριφέρεται «σαν στο σπίτι
του». Σε κάθε περίπτωση ο πόλεμος (παγκόσμιος, περιφερει-
ακός κ.λπ.), ως καταστροφή υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου,
συνιστά μια ιστορικά δοκιμασμένη διέξοδο στην κρίση υπερ-
συσσώρευσης του κεφαλαίου (κύκλος καταστροφής-οικοδό-
μησης) (βλ. Μοσκόβσκα 1988:40). Επομένως η ξένη επέμβαση
στη Συρία έχει όλα τα μορφολογικά και ποιοτικά στοιχεία του
ιμπεριαλιστικού πολέμου. Υπό το πρίσμα αυτής της συλλογι-
στικής κατανοείται καλύτερα ο ρόλος της «ανθρωπιστικής»
βιομηχανίας (ΜΚΟ, ενώσεις φιλάνθρωπων κ.λπ.), με την έννοια
ότι ο πόλεμος δημιουργεί τον αναγκαίο ζωτικό χώρο για τη
δραστηριοποίησή τους. Εξάλλου μέσω αυτής της δραστηριο-
ποίησης αυτές προσφέρουν ιδεολογικό άλλοθι, όπως το θέτει
ο J. Petras στην ιμπεριαλιστική διείσδυση. 

Σε μεγάλο βαθμό, πάλι, τόσο η διεύρυνση της καπιταλιστικής
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συνθήκης, όσο και η ιμπεριαλιστική εξάρτηση νομιμοποιείται
από την αναβάθμιση της κουλτούρας και των συμβολικών της
περιεχομένων. Παρατηρούμε δηλαδή πως όσο προχωράει η
ένταξη των χωρών στον «παγκόσμιο» καπιταλισμό προχωράει
και μια διαδικασία κατάτμησης πληθυσμιακών συνόλων και
αποδέσμευσης ομάδων, ενώ πληθαίνουν και οι πολιτισμικές
ταυτότητες, καθόσον τα αποδεσμευμένα άτομα (πρόσφυγες,
μετανάστες κ.ά.) όταν εμφανίζονται στην παγκόσμια αγορά,
χρειάζεται ταυτότητα επειδή υπάρχουν εθνικά και κοινωνικά
σύνορα. Tαυτόχρονα η ένταξη ανθρώπων με διαφορετικές οι-
κονομίες του θυμικού, δημιουργεί αυτόματα για τα άτομα που
ξεπατριστίστηκαν, προβλήματα ένταξης, δηλαδή προβλήματα
ταυτότητας, ενώ ξεκινά και μια πολιτική από τη μεριά των κρα-
τών υποδοχής, διαχείρισης της ταυτότητας. Εδώ συμβάλλουν
και οι Κοινωνικές Επιστήμες με την εμμονή τους στις ταυτό-
τητες, και στην «ανθρωπολογική» δόμηση του «άλλου», του
«διαφορετικού» λες και οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν
ανάλογα με το χρώμα, την εθνοτική ή θρησκευτική καταγωγή.
Ωστόσο οι πολιτικές διαχείρισης της ταυτότητας είναι και πο-
λιτικές διαχείρισης του πληθυσμού, όπως μεταξύ άλλων είναι
και οι προτάσεις πολλών χωρών της Ε.Ε. για στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης προσφύγων στη Βόρεια Αφρική, αλλά και στις βαλ-
κανικές χώρες.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
ως «εφεδρικός βιομηχανικός στρατός» 

Εντούτοις μια απωθημένη αλλά άκρως ζωογονητική παρά-
μετρος του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Συρία κ.α., που αφορά
επίσης στη γενίκευση της καπιταλιστικής συνθήκης, είναι ο
σχηματισμός ενός εφεδρικού βιομηχανικού στρατού. Αυτός
δημιουργείται τόσο από τη μαζική έξοδο των προσφύγων από
τις εμπόλεμες ζώνες, όσο και από τους πρώην παραγωγούς
(αγρότες, μικροβιοτέχνες, μικρέμποροι κ.ά.) και άκληρους πλέ-
ον, μετανάστες, που παίρνουν επίσης το δρόμο της εξόδου. Να
υπενθυμίσουμε εδώ ότι αυτός ο υπερπληθυσμός σχηματίζεται
σε σχέση με το συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής και τα μέσα
απασχόλησης, ενώ στο πλαίσιο της «παγκοσμιοποίησης» λει-
τουργεί σαν εφεδρικός βιομηχανικός στρατός. Ανεξάρτητα από
το πώς θα ονομάσουμε αυτόν τον πληθυσμό, πρόσφυγες, με-
τανάστες, οικονομικούς μετανάστες ή, οτιδήποτε άλλο, αυτός
έχει τα χαρακτηριστικά του εφεδρικού βιομηχανικού στρατού.
Επιπρόσθετα αυτός έρχεται να αποκαταστήσει και τη δημο-
γραφική ισορροπία στις χώρες του καπιταλιστικού Βορρά,
έχοντας όμως ταξικό πρόσημο. Πρόθυμο και πειθαρχημένο
απόθεμα εργατικής δύναμης σε περιόδους οικονομικής ανά-
πτυξης και μοχλός πίεσης για συμπίεση των μισθών σε περιό-
δους οικονομικής ύφεσης. Επομένως αυτός ο «υπερπληθυ-
σμός» που εξωθείται στη μετανάστευση ή στην προσφυγιά είναι
μια μεταβλητή που βρίσκεται σε δυναμική αλληλεξάρτηση με
το οικονομικό και το πολιτικό σύστημα. 

Σε τελευταία ανάλυση, η πληθυσμιακή πίεση, στην οποιαδή-
ποτε μορφή, δεν ασκείται πάνω στους υπάρχοντες πόρους, αλ-
λά πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα οργάνωσης των πόρων της
παραγωγής και πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα κοινωνικό-
πολιτικών σχέσεων (Νικολινάκος 1987:34). 

Εξάλλου το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν βάλει κα-
νείς στην άκρη την «ανθρωπιστική» φιλολογία, αποσκοπεί στην

έλξη ενός πολυειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις ευρω-
παϊκές χώρες (κυρίως Γερμανία) αλλά και στις υπόλοιπες (Γαλ-
λία, Κάτω χώρες, σκανδιναβικές κ.α.). Αντίθετα άλλες κατη-
γορίες αυτού του εργατικού δυναμικού (ανειδίκευτοι, «ακα-
τάλληλοι» κ.λπ.) θα διασκορπιστούν στις χώρες της ευρωπαϊ-
κής περιφέρειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ιμπεριαλιστικές χώ-
ρες της Ευρώπης ιδιοποιούνται το εργατικό δυναμικό των κα-
τεστραμμένων χωρών, για το οποίο αυτές έχουν αναλώσει τε-
ράστια κεφάλαια (κοινωνικές υποδομές, εκπαίδευση κ.λπ.). 

Στο συγκεκριμένο συγκείμενο η έννοια της «δομικής βίας»
(J. Galtung) συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση των αιτιών
που εξωθούν στην προσφυγιά και τη μετανάστευση. Ακολου-
θώντας τη συλλογιστική του K. Lenk (Lenk 1990:43) μπορούμε
να κάνουμε πρώτα μια διάκριση μεταξύ άμεσης προσωπικής
(εξατομικευμένης) βίας, και έμμεσης βίας των δομών. Ενώ
στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα υποκείμενο που ασκεί βία,
συνεπώς οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες, στη δεύτερη πε-
ρίπτωση, και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, οι επιπτώσεις
είναι ευρύτερες, επειδή επηρεάζονται οι συνθήκες ζωής ολό-
κληρων ομάδων πληθυσμού και περιορίζονται καθοριστικά οι
προσδοκίες και οι δυνατότητες ολοκλήρωσης των ανθρώπων.

Εδώ τοποθετούνται κατά τη γνώμη μου όλες οι μορφές εξώ-
θησης στην προσφυγιά και στη μετανάστευση. 

Σύμφωνα με τον K.Lenk, η ύπαρξη της δομικής βίας μπορεί
να διαπιστωθεί από το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και τις χαμηλές
φιλοδοξίες των κοινωνικών στρωμάτων που υστερούν σε πό-
ρους και μέσα. Κοινωνικοί δείκτες που προσμετρούν τις επι-
πτώσεις της δομικής βίας είναι μεταξύ άλλων, η βρεφική θνη-
σιμότητα, το χαμηλό εισόδημα, το ισχνό κοινωνικό κεφάλαιο,
τα μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού, το προσδόκιμο ζωής, η
επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής υγείας, η υποβάθμιση
του περιβάλλοντος κ.ά. 

Εδώ θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε επίσης τους πρό-
σφυγες από φυσικές καταστροφές, οι οποίες προέκυψαν από
την ασύδοτη εκμετάλλευση της φύσης (βλ. φράγματα νερού,
ξύλευση δασών κ.ο.κ.), την «αγροτική έξοδο» που τροφοδοτεί
ρεύματα εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης κ.ο.κ. 

Είναι σαφές πως ο εκκαπιταλισμός του πλανήτη και ο ιμπε-
ριαλισμός «ως το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού», –στάδιο
που συνοδεύεται από την «απόλυτη εξαθλίωση» συνεπεία του
χάσματος μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης (βλ. Μοσκόβ-
σκα 1988:145)– διαμορφώνει το αναγκαίο οικονομικό και πο-
λιτικό πλαίσιο (εδώ ανήκει και ο πόλεμος) για να λάβει χώρα
η διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Με αυτήν την έν-
νοια η προσφυγιά στη σημερινή της μορφή, όπως και η μετα-
νάστευση, είναι μάλλον ένα διαρκές φαινόμενο, συνυφασμένο
με τον ώριμο και ύστερο καπιταλισμό, και το νέο πλέγμα οικο-
νομικών και πολιτικών σχέσεων που χωρίζει και ενώνει κράτη
με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης και γι’ αυτό με διαφορε-
τικές και «άνισες» δυνατότητες αξιοποίησης των φυσικών και
ανθρώπινων πόρων. 

Εξάλλου η ιστορία της υπερπόντιας μετανάστευσης στον 20ό
αιώνα το αποδεικνύει. Η μηχανοποίηση της παραγωγής και η
ανάγκη για ανειδίκευτους εργάτες, κυρίως μετά την εμπέδωση
τεϊλορικών συστημάτων οργάνωσης της εργασίας, εξωθούν τις
ΗΠΑ αλλά και άλλες χώρες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα
(Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία, Αυστραλία, Μεγάλη
Βρετανία κ.ά.) να «εισάγουν» εργατική δύναμη από τις βαλκα-

α
φ

ιέρ
ω

μ
α

: π
ρ

ό
σ

φ
υ

γες
&

 μ
ετα

νά
σ

τες



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ φθινόπωρο 201516

νικές χώρες, τις χώρες της Βαλτικής, της Ιβηρικής ή του Μάγ-
κρεπ. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς μια τέτοια προσέγγιση σχε-
τικοποιεί ή, θέτει τέλος, όπως αναφέρει η Ν. Green (Green
204:117). σε μια ρομαντική εικόνα του αυθόρμητου και τυχο-
διώκτη μετανάστη, που φεύγει από την πατρίδα του, ωθούμενος
από την αθλιότητα και την πολιτική καταπίεση. 

Ουσιαστικά οι θεωρήσεις μικρο-επιπέδου που επιμένουν να
εκλαμβάνουν την μετανάστευση ή την προσφυγιά ως ατομική
ή οικογενειακή στρατηγική, υποτιμούν τους δομικούς κατα-
ναγκασμούς, τη «δομική βία», όπως αναφέραμε παραπάνω, οι
οποίοι προσδιορίζουν εν τέλει τη δράση και τις δυνατότητες
των ατόμων (βλ. και Read 2003). Ωστόσο η διεύρυνση των κα-
πιταλιστικών σχέσεων σημαίνει και διάρρηξη του κοινωνικού
και εθιμικού πλέγματος της κοινότητας. Σημαίνει επίσης και
διαπαιδαγώγηση σε συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά και διαπαι-
δαγώγηση σε συγκεκριμένους τρόπους ικανοποίησης αυτών
των αναγκών (τρόποι ζωής, καταναλωτικές πρακτικές κ.λπ.).
Από την άλλη οι «νέες θεωρίες για τη μετανάστευση» (new
economics of migration) (Portes 1988:817 κ.ε.), οι οποίες βλέ-
πουν τα οικογενειακά ή κοινοτικά δίκτυα να τροφοδοτούν με
κοινωνικό κεφάλαιο τις «εθνοτικές» επιχειρήσεις, και προσ-
δίδουν αυτονομία στις μεταναστευτικές κινήσεις, προσφέρουν
περισσότερο νομιμοποίηση στο μύθο της κοινωνικής κινητι-
κότητας, αγνοώντας ωστόσο τόσο μια κατατετμημένη αγορά
εργασίας, όσο και τον χαρακτήρα των εκμεταλλευτικών (πα-
τερναλιστικών) σχέσεων που εμπεδώνονται στο εσωτερικό αυ-
τών των επιχειρήσεων.

Η βιομηχανία των ΜΚΟ επί το έργον
Σε σημαντικό παράγοντα νομιμοποίησης της ιμπεριαλιστικής

εξάρτησης αναδεικνύονται η οργανωμένη «διεθνής» παρέμ-
βαση (ΜΚΟ, φιλανθρωπικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί
κ.ά.) που έχει αναλάβει εργολαβικά εδώ και χρόνια την παροχή
υπηρεσιών στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Εδώ η σιω-
πή για την ιμπεριαλιστική επέμβαση και την καταστροφή των
υποδομών σε χώρες που έως πρότινος διέθεταν, τηρουμένων
των αναλογιών, κοινωνικές υποδομές και βιοτικό επίπεδο εφά-
μιλλο των ευρωπαϊκών (Συρία, Ιράκ, Λιβύη κ.ά.) σημαίνει ου-
σιαστικά (συν)ενοχή. Κατά τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται από
τις ίδιες οργανώσεις και το μεταναστευτικό ζήτημα. Η εξα-
θλίωση και η φτώχεια που εξωθεί μεγάλα τμήματα του πλη-
θυσμού της γης στην «έξοδο» και στο μισεμό προσεγγίζεται
πάλι φαταλιστικά, ως η φτώχεια να είναι απότοκο της «κακιάς
μοίρας» ή ως απότοκο της «κλεπτοκρατίας». Και στις δύο πε-
ριπτώσεις αποσιωπάται τόσο ο ιμπεριαλισμός, όσο και η κα-
πιταλιστική συνθήκη (ένταξη στην καπιταλιστική εκμετάλλευ-
ση: φιλελευθεροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου, μονοπώ-
ληση πηγών πλούτου, υφαρπαγή γης κ.λπ.). Η αναγωγή πάλι
της φτώχειας και της εξαθλίωσης στην «κλεπτοκρατία» και
τις διεφθαρμένες ελιτ απομονώνει το πρόβλημα από τις αιτίες
του, καθώς έμφαση δίνεται σε μια μορφή «παράνομης» ιδιο-
ποίησης του κοινωνικού πλούτου, υπονοώντας πως η απόσπα-
ση απλήρωτης εργασίας (υπεραξίας) που τρέφει και αναπα-
ράγει τον καπιταλισμό είναι καθόλα νόμιμη. Πόσο μάλλον όταν
το φαινόμενο της κλεπτοκρατίας χαρακτηρίζει στον ίδιο βαθμό,
αν όχι σε μεγαλύτερο, τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες
του Βορρά. 

Αντί λοιπόν το πρόβλημα να τίθεται στη σωστή του διάταξη

ώστε να προσδιοριστούν οι αιτίες αλλά και οι λύσεις του και
στη συνέχεια οι ενδεδειγμένοι τρόποι δράσης, συμβαίνει το
αντίθετο. Μονοπωλώντας σχεδόν οι ΜΚΟ την φιλανθρωπία και
την «αναπτυξιακή βοήθεια» σε παγκόσμιο επίπεδο ανακαλύ-
πτουν διάφορες κατηγορίες «φτωχών» εστιάζοντας στην ποι-
κιλομορφία και στην ετερότητα των φτωχών (βλ. και Wallace
2005:35). Σε κατηγορία ανάλυσης αναδεικνύονται μέσα από το
πρίσμα της διαφοράς και της ετερότητας στοιχεία που χωρίζουν
τους ανθρώπους (θρησκευτική-εθνοτική ταυτότητα, φύλο, ηλι-
κιακή ομάδα, γεωγραφική περιοχή κ.λπ.) και όχι στοιχεία που
τους ενώνουν. 

Εντούτοις η καπιταλιστική εκμετάλλευση δεν μπορεί να ορι-
στεί χωρίς την κατηγορία της κοινωνικής τάξης (ως σχέσης
εκμετάλλευσης), κατηγορία που υπερβαίνοντας επιμέρους χα-
ρακτηριστικά, αναδεικνύει τις ιστορικές αντιφάσεις του ίδιου
του καπιταλισμού. Ούτε ο πόλεμος και η εξάρτηση με τα φαι-
νόμενα που τον συνοδεύουν μπορούν να οριστούν χωρίς την
κατηγορία ανάλυσης του ιμπεριαλισμού. 

Συνεπώς οποιαδήποτε ανάλυση του προσφυγικού ή του με-
ταναστευτικού ζητήματος για να είναι έγκυρη, να υποδεικνύει
δηλαδή τις λύσεις, οφείλει να εννοιολογεί κατ’ αυτόν τρόπο το
ζήτημα, για να μην εκπέσει σε ιδεολογία.

Σημείωση:Το άρθρο αυτό βασίζεται εν μέρει στο άρθρο μου
Παγκοσμιοποίηση και προσφυγιά, Ο Πολίτης 145, 2006 και στο
άρθρο μου Η φιλανθρωπία της σιωπής και της (συν)ενοχής,
στο ηλεκτρονικό περιοδικό Ατέχνως, 2/9/2015.
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Στα δυο ιδιαίτερα περιεκτικά σε πληροφο-
ρίες κείμενα που ακολουθούν, περιγράφεται
η πρακτική εξαναγκασμού εξόδου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και επαναπροώθη-
σης των προσφύγων στις χώρες τους, την
οποία θα ακολουθήσει η ΕΕ στο αμέσως επό-
μενο διάστημα. 

Αποτρεπτική δράση (Ι)
Παράλληλα με τις αποφάσεις που πήραν οι υπουργοί Εσω-

τερικών της ΕΕ τη Δευτέρα (14.09.2015), η κυβέρνηση της Γερ-
μανίας προωθεί τη ριζοσπαστικοποίηση του ευρωπαϊκού κα-
θεστώτος απέλασης. Το βασικό αποτέλεσμα των συζητήσεων
των υπουργών Εσωτερικών ήταν η απόφαση για την κατασκευή
στρατοπέδων εγκλεισμού στην Ελλάδα και την Ιταλία, από τα
οποία θα πρέπει να «επιστρέφουν πίσω» στις πατρίδες τους
οι πρόσφυγες που θεωρούνται ότι δεν έχουν δικαίωμα ασύλου.
Σύμφωνα μ΄ ένα αντίστοιχο «σχέδιο δράσης» το πρακτορείο
[όπως ονομάζεται] προστασίας των συνόρων της ΕΕ, FRONTEX,
πρέπει να παίξει έναν «αποφασιστικό ρόλο». Για τις λεγόμενες
«ομάδες επέμβασης» αυτής της υπηρεσίας, αρχικά προορίζε-
ται ως αποστολή τους να πιάνουν τους πρόσφυγες μηδενός
εξαιρουμένου και μέσω των μεταναστευτικών οδών καθώς και
του «λαθρεμπορίου» να τους ανακρίνουν. Όποιος σ΄ αυτή την
περίπτωση ταυτοποιείται ως «μη άξιος προστασίας», τότε μπο-
ρεί να απελαύνεται άμεσα, με ευθύνη του FRONTEX. Για το
σκοπό αυτό ο FRONTEX αποκτά το δικαίωμα να ναυλώνει με
«δική του ευθύνη» επιβατικά αεροσκάφη και να «παίρνει την
πρωτοβουλία» για «επαναπροωθήσεις». Μέχρι στιγμής τα μέ-
τρα αυτά είχαν το δικαίωμα να τα πάρουν αποκλειστικά οι υπη-
ρεσίες καταστολής των κρατών-μελών της ΕΕ.

Μετοίκηση 
αντί «δευτερεύουσα μετανάστευση»

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας
Τόμας ντε Μεζιέρ (Χριστιανοδημοκρατική Ένωση / CDU), μετά
από συνάντησή του με τους ομολόγους του της ΕΕ, οι υπουργοί
Εσωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν την κατασκευή «Κέντρων Υπο-
δοχής» ή «Κέντρων Καταχώρησης» για τους πρόσφυγες στην
Ιταλία και την Ελλάδα [1]. Στα στρατόπεδα αυτά θα πρέπει να
κρατούνται όλοι οι μετανάστες που φτάνουν στην ΕΕ. Όποιος
αποκτά πολιτικό άσυλο θα μπορεί στη συνέχεια να «μετοικίζει»
στα άλλα κράτη της ΕΕ. Όλοι οι άλλοι απειλούνται με άμεση
απέλαση. Ήδη, οι ρυθμίσεις της «μετοίκησης» ακολουθούν
εδώ τις οδηγίες της γερμανικής κυβέρνησης για καταστολή, οι
εκπρόσωποι της οποίας έκαναν λόγο στο παρελθόν ότι δεν πρέ-
πει να προσφέρονται στους πρόσφυγες «υλικά κίνητρα». Έτσι
για παράδειγμα, η Κομισιόν της ΕΕ συνιστά «στα άτομα που
μετοίκησαν, τα οποία κάνουν αίτηση για άσυλο, επιβάλλεται να

κάνουν έκθεση υποβολής υποχρεώσεων και για εγγύηση των
συνθηκών πρόσληψης να διαθέτουν μόνο παροχές σε είδος
(τρόφιμα, στέγη και ρουχισμός)». Παραπέρα αναφέρεται ότι
«αυτοί που μετοίκησαν» επιτρέπεται να «κάνουν χρήση διε-
θνών δικαιωμάτων προστασίας» μόνο στη χώρα στην οποία κα-
θορίστηκε να μένουν και ότι δεν μπορούν να ταξιδεύουν παρα-
πέρα σε άλλα κράτη της ΕΕ. Αυτό [σύμφωνα με την απόφαση]
«θα έχει ως αποτέλεσμα μια αποτρεπτική επίδραση στην δευ-
τερεύουσα μετανάστευση» [2].

Απελάσεις, με σκοπό 
τη διατήρηση της αποδοχής

Για μια ριζοσπαστικοποίηση του καθεστώτος απέλασης που
συνδέεται με την «μετοίκηση», ανώτατοι παράγοντες της γερ-
μανικής κυβέρνησης έκαναν ό,τι μπορούσαν πριν από τη Διά-
σκεψη των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ. Η ομοσπονδιακή
καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ (CDU) για παράδειγμα, ανέφερε
ότι οι άνθρωποι που αφήνουν τις χώρες τους «από οικονομική
ανέχεια», «δεν μπορούν να μείνουν στη Γερμανία» [3]. Ανάλογα
εκφράστηκε και ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών σε μια επι-
στολή προς το μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου της κυβερ-
νητικής συμμαχίας CDU/CSU και SPD. «Το άσυλο δεν μπορεί
να είναι η απάντηση για την φτώχεια στον κόσμο», έγραψε ο
ντε Μεζιέρ και ζήτησε να «διατηρηθεί οπωσδήποτε» η «διά-
κριση» ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο και τους λεγόμενους
οικονομικούς πρόσφυγες –«διαφορετικά βλάπτουμε την κοι-
νωνική αποδοχή για όλες τις ανθρωπιστικές υποδοχές που γί-
νονται σε εμάς» [4].

Η κεντρική διεύθυνση για τις απελάσεις
Οι απελάσεις από κέντρα κράτησης στην Ελλάδα και την Ιτα-

λία, η ίδρυση των οποίων αποφασίστηκε τώρα, πρέπει κατά
προτεραιότητα να λάβουν χώρα υπό τη διεύθυνση του πρακτο-
ρείου προστασίας συνόρων, FRONTEX. Όπως δήλωσε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, ο FRONTEX μελλοντικά θα παίζει «αποφα-
σιστικό ρόλο» κατά την «επαναπροώθηση» των προσφύγων:
«Το πρακτορείο έχει ως αποστολή να επικουρεί τα κράτη-μέλη
κατά την επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών, ιδιαί-
τερα με την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπροώθησης
και τη διερεύνηση δοκιμασμένων πρακτικών για την απόκτηση
ταξιδιωτικών εγγράφων και την απέλαση των μεταναστών».
Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο FRONTEX θα αναπτυχθεί σε «κεν-
τρική υπηρεσία της ΕΕ» για την «ανταλλαγή πείρας και γνώ-
σης» σε «ζητήματα επαναπροώθησης». Εκτός από τα 800 εκα-
τομμύρια ευρώ, τα οποία διέθεσαν ήδη τα κράτη-μέλη της ΕΕ
για την υλοποίηση των απελάσεων, επιδιώκεται τώρα να «αυ-
ξήσουν» τα [χρηματικά] μέσα της υπηρεσίας, σύμφωνα με δικές
τους δηλώσεις, έως και 15 εκατομμύρια ευρώ» [5].

Στην ανάκριση
Το σχετικό «σχέδιο δράσης» της ΕΕ προβλέπει ότι στα κέντρα
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Οι πρόσφυγες στο στόχαστρο της ΕΕ

Μετάφραση – Επιμέλεια: Παναγιώτης Γαβάνας
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κράτησης στην Ιταλία και στην Ελλάδα («Hotspots») θα εγκα-
τασταθούν οι λεγόμενες ομάδες επέμβασης του FRONTEX, οι
οποίες θα αναλάβουν αρχικά την ταυτοποίηση των μεταναστών.
Αν διαπιστωθεί ότι πρόσφυγες, που αιτούνται ασύλου, δεν
έχουν την εθνικότητα που δήλωσαν, τότε, θα μπορούσαν να
απελαθούν αμέσως [6]. Αναπόσπαστο μέρος των ανακρίσεων,
που θα πραγματοποιούνται για αυτό τον σκοπό από τον FRON-
TEX («Screening Interviews»), αποτελεί η έρευνα των μετα-
ναστών σε ό,τι αφορά τους δρόμους διαφυγής, τις μεθόδους
της «παράνομης διέλευσης των συνόρων» και «των δικτύων
λαθρεμπορίας». Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα μπο-
ρούσαν να διαβιβαστούν άμεσα στα όργανα καταστολής, όπως
την EUROPOL, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [7].

Αυτο-υπεύθυνα και αυτεξούσια
Σύμφωνα με το «σχέδιο δράσης» της ΕΕ, ακόμη και οι ίδιες

οι «επαναπροωθήσεις» θα διενεργούνται άμεσα από τον ίδιο
το FRONTEX. Έως τώρα το πρακτορείο συντόνιζε μόνο τις συγ-
κεντρωτικές απελάσεις που οργανώνονταν από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ («Joint Return Operations») – μια υπηρεσία, που μόνο
αυτό το έτος έγινε χρήση της στη Γερμανία ήδη δώδεκα φορές.
Τώρα προβλέπεται η εξουσιοδότηση του FRONTEX, με δική
του πρωτοβουλία και ευθύνη να ναυλώνει γι αυτό το σκοπό επι-
βατικά αεροσκάφη κάνοντας «επαναπροωθήσεις». Τα απαραί-
τητα προσωπικά έγγραφα για τις απελάσεις θα τα προσκομίζει
επίσης ο FRONTEX. Γι’ αυτό το σκοπό ο FRONTEX θα μπορεί
στις χώρες διέλευσης και προέλευσης των μεταναστών να χρη-
σιμοποιεί «υπαλλήλους-συνδέσμους», κάτι που όπως αναφέ-
ρεται, είναι ιδιαίτερα βολικό για τα κράτη εκείνα της ΕΕ που
δεν έχουν αντίστοιχες διπλωματικές ή προξενικές σχέσεις [8].

Ολοκληρωμένο σύστημα
Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί να αναπτυχθούν αρκετά οι «δυ-

νάμεις που θα κάνουν αναλύσεις» του FRONTEX σε σχέση με
την «παράνομη μετανάστευση». Έτσι, ο FRONTEX μελλοντικά
θα παρακολουθεί επίσης τις κινήσεις ταξιδιού των προσφύγων
μέσα στην ΕΕ, ώστε με αυτό τον τρόπο να εντοπίζει παράνομους
μετανάστες και να τους απελαύνει. Τελικός στόχος είναι, η
εφαρμογή ενός «ολοκληρωμένου συστήματος του μάνατζμεντ

επαναπροώθησης», στο οποίο συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊ-
κές υπηρεσίες καταστολής –υπό την αιγίδα του FRONTEX [9].

Γνωμοδότηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ο ίδιος ο FRONTEX υπολογίζει σ΄ αυτό το πλαίσιο προφανώς

μαζική αντίσταση από την πλευρά των οργανώσεων των προ-
σφύγων και των αντιρατσιστικών πρωτοβουλιών. Ενόψει της
επικείμενης δραστικής διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων που πα-
ραχωρούνται στον FRONTEX για απελάσεις, η διεύθυνσή του
όχι χωρίς λόγο όρισε ένα «φόρουμ συμβούλων» που θα απο-
τελείται από εννέα μη κυβερνητικές οργανώσεις (Non Govern-
mental Organizations / ΜΚΟ), μεταξύ αυτών τη Διεθνή Αμνη-
στία, την Κάριτας και τον Ερυθρό Σταυρό. Η επιτροπή αυτή,
όπως παρουσιάζει το ζήτημα ο ίδιος ο FRONTEX, θα φροντίζει,
ώστε οι επιχειρήσεις που θα πραγματοποιούνται από αυτόν να
γίνονται πάντα με «σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δι-
καιώματα» [10] –παρά το γεγονός ότι οι απελάσεις σαν τέτοιες
αποτελούν σοβαρή παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος
στην ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης.

Σημειώσεις
[1] Βλ. Neue Lager και Der “Hotspot Approach” zur Flüchtlingsab-
wehr.
[2] Europäische Kommission: Flüchtlingskrise: die Europäische
Kommission handelt - Fragen und Antworten. Straßburg,
09.09.2015.
[3] Merkel will Armutsflüchtlinge schneller abschieben.
www.zeit.de, 09.09.2015.
[4] De Maizière: Abschiebungen für Akzeptanz in Bevölkerung wi-
chtig. de.reuters.com, 10.09.2015.
[5] Europäische Kommission: Flüchtlingskrise: die Europäische
Kommission handelt - Fragen und Antworten. Straßburg,
09.09.2015.
[6] European Commission: EU Action Plan on return. Brussels
09.09.2015.
[7] European Commission: Explanatory note on the «Hotspot» ap-
proach. Brussels 2015.
[8], [9] European Commission: EU Action Plan on return. Brussels
09.09.2015.
[10] FRONTEX: Management Board Decision No. 29/2015 on the
composition of the Frontex Consultative Forum on Fundamental
Rights. Brussels 09.09.2015.
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Αποτρεπτική δράση (ΙΙ)
Η ριζοσπαστικοποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος απέλα-

σης που προωθείται από τη Γερμανία αντικατοπτρίζεται σ΄ ένα
«Εγχειρίδιο» της Κομισιόν της ΕΕ με θέμα «Επαναπροωθή-
σεις». Το επίσημο ντοκουμέντο δίνει οδηγίες στις υπηρεσίες
καταστολής των κρατών-μελών της ΕΕ, να πάρουν «όλα τα ανα-
γκαία μέτρα» κατά των προσφύγων, ώστε να τους αναγκάσουν
να αναχωρήσουν από την ΕΕ. Κατά τις απελάσεις προβλέπεται
ρητά η χρήση βίας, για παράδειγμα, χειροπέδες ή η υποχρεω-
τική χορήγηση αναισθητικών. Κάθε μετανάστης που θα προ-
σπαθήσει να αποφύγει την απέλαση ή εναντιωθεί σ΄ αυτήν, μπο-
ρεί, με βάση το «Εγχειρίδιο», να φυλακιστεί μέχρι δεκαοκτώ
μήνες. Αυτό ισχύει επίσης και για παιδιά, καθώς και για ολό-
κληρες οικογένειες και περιλαμβάνει την ψυχιατρικοποίηση

«επιθετικών» κρατουμένων. Σε πρόσφυγες που έχουν απελαθεί
μια φορά, μπορεί επιπλέον να τους επιβληθεί απαγόρευση ει-
σόδου [στην ΕΕ] μέχρι και είκοσι χρόνια, αν, με βάση την άποψη
των υπηρεσιών, αποτελούν «απειλή για τη δημόσια τάξη». Σύμ-
φωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το «Εγχειρίδιο» θα χρησι-
μεύει μελλοντικά στα όργανα καταστολής των κρατών-μελών
της ΕΕ ως «σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο» για την ενιαία
υλοποίηση των «επαναπροωθήσεων». Αναλυτικότερα αναφέ-
ρουμε:

Ενιαία πρακτική απελάσεων
Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επεξεργάστηκε

ένα «Εγχειρίδιο», το οποίο δίνει «πρακτικές οδηγίες» στις υπη-
ρεσίες καταστολής των κρατών-μελών της ΕΕ, για το «πως θα
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συνοδεύουν στην επιστροφή εκείνους τους μετανάστες, που
δεν θα αποκτούν το δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση» [1]. Το επίσημο ντοκουμέντο καταγράφει ανάλογα όλα τα
«εργαλεία» τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τις απε-
λάσεις, και εξηγεί τις «συνθήκες για τη σύλληψη», καθώς και
«τις συνθήκες κράτησης», τις «μεθόδους απέλασης» και «τις
απαγορεύσεις εισόδου» [στην ΕΕ]. Δηλωμένος στόχος είναι η
«ουσιαστική» και «αποτελεσματική» υλοποίηση των απελάσε-
ων από όλη την ΕΕ [2], γι΄ αυτό μελλοντικά θα πρέπει όλα τα
όργανα καταστολής της ΕΕ, που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση
των «επαναπροωθήσεων», να εκπαιδευτούν με βάση αυτό το
«Εγχειρίδιο».

Μέτρα εξαναγκασμού
Σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο», τα όργανα καταστολής της ΕΕ

καλούνται να λάβουν «όλα τα αναγκαία μέτρα» για να « εξαναγ-
κάσουν» τους ανεπιθύμητους αλλοδαπούς προς «επιστροφή».
Για το σκοπό αυτό στα άτομα που πρόκειται να απελαθούν, πρέ-
πει αδιαμφισβήτητα «να τους γίνεται σαφές», ότι η «αντιστα-
σιακή συμπεριφορά» ούτε θα γίνεται ανεκτή ούτε θα οδηγεί σε
«διακοπή της επιχείρησης». Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο «Εγ-
χειρίδιο» για τις απελάσεις με επιβατικό αεροσκάφος, οι οποίες
μέχρι σήμερα αποτελούσαν τον κανόνα στην ΕΕ. Για το σκοπό
αυτό πρέπει, ο εκάστοτε πρόσφυγας αρχικά να ερευνάται «με
μεγάλη ακρίβεια» και να του αφαιρούνται όλα τα αντικείμενα
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν «κίνδυνο για την ασφάλεια».
Αν ο παράνομος μετανάστης προβάλλει αντίσταση στην απέλασή
του, τότε δεν αποκλείονται επίσης «μέτρα εξαναγκασμού»,
όπως για παράδειγμα δέσιμο, εδώ όμως θα πρέπει να προσε-
χτεί, ώστε ο μετανάστης να μπορεί «να αναπνέει κανονικά». Το
«Εγχειρίδιο» προβλέπει επίσης ακόμη και ήπια καταστολή του
πρόσφυγα με αναγκαστική χορήγηση αναισθητικών, στο βαθμό
που μπορεί να διασφαλιστεί έτσι η «ασφάλεια της πτήσης».
Μόνο η «παράδοση» του παράνομου μετανάστη στις αρχές της
χώρας του, πρέπει να πραγματοποιείται «χωρίς χειροπέδες ή
άλλα δεσμά». Ρητά επιθυμητή είναι, αντίθετα, η απέλαση ασυ-
νόδευτων παιδιών και νέων που ταξιδεύουν μόνοι τους [3].

Κράτηση πριν την απέλαση
Με σκοπό τον εξαναγκασμό για έξοδο [από την ΕΕ], μπορούν

στην ΕΕ, σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο», να βρίσκονται υπό κρά-
τηση ανεπιθύμητοι αλλοδαποί μέχρι και δεκαοκτώ μήνες. Για
αιτιολόγηση αρκεί η υπόθεση και μόνο των αρμόδιων αρχών
καταστολής, ότι ο πρόσφυγας σκοπεύει να αποφύγει την «επι-
στροφή» του ή να την εμποδίσει. Ως τεκμήριο γι’ αυτό οι προ-
ηγούμενες ενέργειες του ενδιαφερόμενου, οι οποίες οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά του μπορεί «ενδεχομένως
να μην συμφωνεί με το νόμο». Για ιδιαίτερα «επιθετικούς» κρα-
τούμενους πριν την απέλαση προβλέπεται η διαμονή σε «ειδικά
κέντρα», σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για «ιατρικούς
λόγους», τότε είναι πιθανό να ληφθεί υπόψη ακόμη και η εισα-
γωγή σε κλειστό ψυχιατρείο. Η κράτηση πριν την απέλαση προ-
βλέπεται επίσης ρητά και για τα παιδιά, καθώς και για ολόκλη-
ρες οικογένειες [4].

Αμοιβή και τιμωρία
Παράλληλα, το «Εγχειρίδιο» αναφέρει ένα πλήθος από κα-

τασταλτικές «εναλλακτικές λύσεις» για την κράτηση πριν την
απέλαση. Πιθανοί, μεταξύ άλλων, είναι περιορισμοί στη διαμο-
νή, η επιβολή μιας αυστηρής υποχρέωσης να δηλώνεται πα-
ρουσία στην αστυνομία, η αφαίρεση προσωπικών εγγράφων, η
«ηλεκτρονική επιτήρηση» των προσφύγων, ή η υποχρέωση να
παρέχουν ένα «ποσό ως εγγύηση». Τα μέτρα που αναφέρθηκαν
θα μπορούσαν πάλι να συνδεθούν με μια «ατομική συμβουλευ-
τική» την οποία θα φέρει σε πέρας ένας από τους κοινωνικούς
λειτουργούς, ο οποίος θα παρουσιάζει στον εκάστοτε πρόσφυγα
τα πλεονεκτήματα μιας «εθελοντικής επιστροφής» στην πατρί-
δα του. Στην ιδανική περίπτωση, με έναν «κατάλληλο συνδυα-
σμό από αμοιβές και τιμωρίες», ο μετανάστης θα φέρεται σε
θέση να «συνεργάζεται» ήδη «πρόωρα» με τις αρχές απέλασης,
αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [5].

Απαγορεύσεις εισόδου
Πρόσφυγες που έχουν απελαθεί μια φορά, μπορεί, σύμφωνα

με το «Εγχειρίδιο», να τους επιβάλλεται απαγόρευση επανει-
σόδου μέχρι και είκοσι έτη. Ο κανονισμός αφορά κυρίως σε με-
τανάστες, τους οποίους οι αρμόδιες αρχές τούς έχουν θεωρήσει
ως «κίνδυνο» για τη «δημόσια τάξη» ή την «εθνική ασφάλεια».
Μια αντίστοιχη «απειλή», συνεπώς, θεωρείται όταν ο μετανά-
στης στο παρελθόν έχει παραβεί τις διατάξεις ενός κράτους-
μέλους της ΕΕ, που αφορούν στο καθεστώς δικαίου για τους
αλλοδαπούς ή αυτό της διαμονής. Συνεπώς, οι απαγορεύσεις
εισόδου, δεν ισχύουν μόνο για το εθνικό πλαίσιο, αλλά και για
όλη την ΕΕ. Αυτό εγγυάται από την άμεση καταχώρηση στο λε-
γόμενο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, στις βάσεις δεδομένων
του οποίου έχουν αποθηκευτεί οι ανεπιθύμητοι αλλοδαποί και
στο οποίο οι αρχές προστασίας των συνόρων της ΕΕ έχουν απο-
κλειστική πρόσβαση. Σαφής επιθυμία εδώ είναι ένα «αποτρε-
πτικό φαινόμενο» [6].

Εποπτεία
Όπως και με το πρακτορείο για την προστασία των συνόρων

της ΕΕ, FRONTEX, οι αρμοδιότητες του οποίου αυτό το διάστημα
έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φο-
βάται προφανώς μια μαζική αντίσταση ενάντια στην «πρακτική
επαναπροώθησης» που προτείνεται από αυτήν. Όχι χωρίς λόγο,
στο «Εγχειρίδιο» ζητείται η τοποθέτηση εθνικών «Επιτροπών
Ελέγχου» για την «εποπτεία» των απελάσεων. Η υπενθύμιση
περί «ουδετερότητας» των αντίστοιχων «ομάδων παρακολού-
θησης» δεν θα είναι όμως πάρα πολύ μακριά: Δηλωμένος στό-
χος είναι να προστατευθούν από την «άδικη κριτική» εκείνοι
που εξαναγκάζουν τους πρόσφυγες παρά τη θέλησή τους να
εγκαταλείψουν την ΕΕ με εξαναγκασμό και βία [8].

Σημειώσεις
[1] Europäische Kommission: Flüchtlingskrise: die Europäische
Kommission handelt. Straßburg 09.09.2015.
[2] Europäische Kommission: Flüchtlingskrise: die Europäische
Kommission handelt - Fragen und Antworten. Straßburg 09.09.2015.
[3], [4], [5], [6] European Commission: Return Handbook. Brussels
09.09.2015.
[7] Βλ. το πιο πάνω κείμενο: «Αποτρεπτική δράση (Ι)»
[8] European Commission: Return Handbook. Brussels 09.09.2015.
Πηγή: «german-foreign-policy.com», 16 και 18/09/2015
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Τέσσερις αγωνίστριες/ές – συνδικαλίστριες /ές εκπαιδευτικούς
καταδίκασε σε 20 ημέρες φυλάκιση  τον καθένα με αναστολή
ενός χρόνου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, το μονομελές

Πρωτοδικείο Σάμου. Η απόφαση αφορούσε στη συμμετοχή τους στη
μαζική κινητοποίηση της ΕΛΜΕ στη ΔΙΔΕ Σάμου, στις 16 και 17 Σε-
πτεμβρίου 2013, με στόχο να μην αποσταλεί στην Περιφέρεια ο κα-
τάλογος με τα ονόματα 68 συναδέλφων που είχαν χαρακτηριστεί από
τον προϊστάμενο ως «πλεονάζοντες», αποτρέποντας έτσι τη διαθεσι-
μότητα του 18% του συνόλου των εκπαιδευτικών της περιοχής και
την παραπέρα υποβάθμιση των σχολείων. Η κινητοποίηση αυτή ήταν
ένα από τα στιγμιότυπα των μεγαλειωδών κινητοποιήσεων και της
απεργίας διαρκείας που είχε κηρυχτεί από τις μαζικές Γ.Σ. του
κλάδου και την ΟΛΜΕ, ενάντια στις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις,
την κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση και
τα νέα ταξικά μέτρα διάλυσης της εκπαίδευσης που κατέβαζε η κυ-
βέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Η δίκη ξεκίνησε 1η Οκτωβρίου, με τη μαζική παρουσία εκπαιδευ-
τικών και αλληλέγγυων στο χώρο του δικαστηρίου σε συγκέντρωση
που καλούσε η ΕΛΜΕ. Αρκετά σχολεία παρέμειναν κλειστά σε Ικαρία
και Σάμο και πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και εργαζόμενοι στο Δημόσιο
τομέα συμμετείχαν στην απεργία που είχε κηρυχτεί από  ΕΛΜΕ,
ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στηρίχθηκε από τη
νεολαία και εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα, ενώ υπήρξαν δεκάδες
ανακοινώσεις του Εργατικού Κέντρου Σάμου, του Νομαρχιακού Τμή-
ματος της ΑΔΕΔΥ, του Δήμου Σάμου, σωματείων και φορέων που
συμπαραστέκονταν.

Η πλατιά συμμετοχή στην απεργία και το κύμα συμπαράστασης
αποτύπωνε τη μεγάλη μαζικότητα και αποδοχή της κοινωνίας απέναντι
στην κινητοποίηση του 2013, για την οποία δικάζονταν οι αγωνιστές
καθηγητές. Με αφετηρία την αποφασιστικότητα εκείνων των αγώνων
επέστρεψαν οι συνάδελφοι που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα στα
σχολεία.

Η καθυστέρηση της έναρξης της δίκης την πρώτη ημέρα, που δεν
κατάφερε να αποσυσπειρώσει τους κινητοποιούμενους και η διακοπή
της για έκδοση απόφασης την επόμενη ήταν στοιχεία μεθόδευσης
της απαράδεκτης απόφασης του δικαστηρίου, καθώς η παντελής έλ-
λειψη μαρτύρων κατηγορίας -πλην του προϊσταμένου της ΔΙΔΕ- και η
όλη ακροαματική διαδικασία, δεν μπορούσε να στηρίξει την κατηγορία
εναντίον των αγωνιστών.

Η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι απλά ρεβανσιστική. Σε μια
περίοδο που εξελίσσεται ένα πογκρόμ δικών αγωνιστών και συνδι-
καλιστικών τους εκπροσώπων -όπου η εκπαίδευση διαθέτει τα
πρωτεία στο φόντο τρομακτικών ελλείψεων στα σχολεία και τα Πανε-
πιστήμια- και ενός τρίτου μνημονίου που θα διαλύσει τη δημόσια,
δωρεάν εκπαίδευση και τα κοινωνικά αγαθά, το κράτος και η δικαστική
εξουσία στέλνει μήνυμα καταστολής αγώνων, δημοκρατικών δικαιω-
μάτων, υποταγής και πειθάρχησης. Πρόκειται για μήνυμα παραδειγ-
ματισμού μπροστά σε ασφαλιστικό, μισθολογικό, εργασιακό, αξιολό-
γηση, ζητήματα που έρχονται να ανοίξουν μέσα στον Οκτώβρη,

βάζοντας ταφόπλακα στα εργατικά δικαιώματα. Οι αποφάσεις των
αντιδραστικών, καπιταλιστικών  «Θεσμών» του εξωτερικού, ΕΕ, ΔΝΤ
βρίσκουν το συμπλήρωμά τους στους κρατικούς «Θεσμούς» του εσω-
τερικού, που υπογραμμίζουν την προτεραιότητά τους να υπερασπίζονται
τα συμφέροντα του κεφαλαίου, των εργοδοτών και την πολιτική της
κυβέρνησης. Σε μια τέτοια περίοδο σοβαρής κοινωνικής καταβύθισης,
που το ξέσπασμα νέων αγώνων είναι αναπότρεπτο, η απόφαση του
Πρωτοδικείου Σάμου έρχεται να υπογραμμίσει ότι «δεν επιτρέπονται»
μορφές πάλης που ξεπερνούν τα όρια της διαμαρτυρίας και διεκδικούν
να βάζουν φραγμό σε αντιλαϊκά μέτρα, δηλαδή διαδικασίες αγώνα
που ενισχύουν με την αποτελεσματικότητα τους, την αυτοπεποίθηση
των αγωνιζομένων όχι ότι απλά έχουν δίκιο, αλλά και ότι μπορούν να
το επιβάλλουν. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα πλήττει όλους τους εργαζόμενους
και το εργατικό κίνημα. Βάζει όρους ομηρίας στους αγωνιστές και
είναι κομμάτι της διαμόρφωσης ενός συνολικού αντιδραστικού
πλαισίου για την προώθηση του νέου αντισυνδικαλιστικού νόμου. 

Είναι τουλάχιστον υποκριτική η στάση του υπουργείου παιδείας
να δηλώσει -με δελτίο τύπου την ημέρα της δίκης- ότι δεν επιθυμεί
την ποινικοποίηση των αγώνων, από τη στιγμή που έχει την ευθύνη
της ασκούμενης αντιεκπαιδευτικής – αντιλαϊκής πολιτικής και έχει
αναλάβει την υλοποίηση των αντιδραστικών μέτρων του τρίτου
μνημονίου με εντολές προς τους υφισταμένους του περιφερειάρχες
και διευθυντές εκπαίδευσης. Πρόκειται για εμπαιγμό της κοινωνίας
και των εκπαιδευτικών όταν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης δηλώνουν
από την πρώτη στιγμή ότι τα προβλήματα στα σχολεία θα λυθούν
άμεσα, ενώ η πραγματικότητα των μηδενικών διορισμών, των ελάχιστων
καθυστερημένων προσλήψεων των αναπληρωτών, της επέκτασης
των ελαστικών μορφών εργασίας, των χιλιάδων κενών και της υπο-
χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είναι εφιαλτική. Οι ευθύνες
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και όλου του μαύρου μετώπου μαζί
με ΝΔ – ΠΑΣΟΚ- ΠΟΤΑΜΙ, που ψήφισαν τα μνημόνια, προωθούν
αυτά τα μέτρα  και τάχθηκαν με την πλευρά κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ
απέναντι στους εργαζόμενους είναι τεράστιες.

Καταγγέλλουμε την απόφαση του Πρωτοδικείου Σάμου για τους 4
αγωνιστές και απαιτούμε την αναίρεσή της. Καλούμε την ΟΛΜΕ, τις
ΕΛΜΕ, τα σωματεία του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, να πάρουν
θέση σε αυτόν τον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατικά δικαιώματα
που μας αφορά όλους. 

Οι μαζικοί, αποφασιστικοί, μαχητικοί αγώνες μας, αποτελούν τη
δύναμή μας και είναι αυτό ακριβώς που φοβούνται. Οι αγώνες –σαν
αυτόν των αγωνιζόμενων εκπαιδευτικών της Σάμου- που αποτυπώνονται
στη συνείδηση και την καρδιά του κόσμου που «ήταν εκεί», θα είναι
παρόντες μαζί με τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές του, όσες δικα-
στικές διώξεις και αν εξαπολύσει κράτος, κυβέρνηση και δικαστική
εξουσία. Θα στοιχειώνουν τον ύπνο των αρχόντων και θα ζεσταίνουν
τα όνειρα των ζωντανών. 

Για το νέο ξεσηκωμό, για την εκπαίδευση, 
τα παιδιά και τη ζωή μας!

Αθήνα, 3/10/2015
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.
• ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
• ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ
• ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
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Μεγάλες ανατροπές προβλέπονται
στο χώρο της εκπαίδευσης με το 3ο

μνημόνιο το οποίο ψηφίστηκε από
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ και ΠΑΣΟΚ.

Τα νέα μέτρα για την Εκπαίδευση που
συμφώνησε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
με τους “θεσμούς” για το νέο μνημόνιο ολο-
κληρώνουν ό,τι άφησαν ατελείωτο οι προ-
ηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις ΝΔ -
ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας –ανάμεσα στα άλλα–
το αντιδραστικό “νέο σχολείο” της Διαμαν-
τοπούλου, τον νόμο 4186/2013 του Αρβανι-
τόπουλου.

Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου, στην
ενότητα «Αγορά εργασίας και ανθρώπινο

κεφάλαιο», περιλαμβάνονται οι εξής δε-
σμεύσεις:

1. «Ευθυγράμμιση αναλογίας μαθητών
ανά τάξη και εκπαιδευτικό μέχρι τον Ιούνιο
του 2018. Οι αρχές δεσμεύονται να ευθυ-
γραμμίσουν τον αριθμό των διδακτικών
ωρών ανά μέλος προσωπικού, καθώς και
την αναλογία των μαθητών ανά τάξη και
ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρα-
κτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο
έως τον Ιούνιο του 2018».

Ρητά υπογραμμίζεται ότι πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι «οδηγίες» του ΟΟΣΑ «Έκθεση
του ΟΟΣΑ: Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς
Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση.

ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τι ακριβώς, όμως, λέει ο ΟΟΣΑ για την
εκπαίδευση στη χώρα μας;

«Η μισθολογική δαπάνη ανά μαθητή είναι
άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, κυρίως
επειδή οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν λι-
γότερες διδακτικές ώρες και η Ελλάδα έχει
μικρότερες σε αριθμό μαθητών τάξεις. Επί-
σης, μικρότερο ποσοστό φοιτητών που ει-
σάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ολο-
κληρώνουν τις προπτυχιακές τους σπουδές
εντός του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης
από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη.

Η μέση αναλογία μαθητών/εκπαιδευτικών
και ο αριθμός μαθητών ανά τάξη στην Ελλάδα
είναι σημαντικά χαμηλότερος από τις πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εκπαι-

δευτικοί στην Ελλάδα διδάσκουν σημαντικά
λιγότερες ώρες ετησίως από σχεδόν όλες
τις άλλες χώρες στην Ευρώπη. Το υψηλό
κόστος μονάδας οφείλεται κατά κύριο λόγο
στο γεγονός ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
διδάσκουν σχετικά λιγότερες ώρες και η
Ελλάδα έχει μικρότερες τάξεις.

Οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα
εξής: αλλαγή των δομών διακυβέρνησης
και διαχείρισης, κατάργηση, συνένωση ή
συγχώνευση μικρών και μη αποδοτικών μο-
νάδων, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρωπίνου
δυναμικού.» Παράλληλα ο ΟΟΣΑ προτείνει
ότι «η Ελλάδα θα χρειαστεί να αυξήσει τις
διδακτικές υποχρεώσεις κατά περίπου τέσ-
σερις με πέντε ώρες την εβδομάδα».

Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει περισσό-
τεροι μαθητές ανά τμήμα και, βέβαια, αύξηση
του ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Προφανώς κάτι γνώριζε ο Υπουργός Παι-
δείας όταν μίλησε το καλοκαίρι για αύξηση
του ωραρίου των εκπαιδευτικών (παρόλο
που μετά από λίγες μέρες επιχείρησε να το
διαψεύσει) και όταν με Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας ορίζεται ο αριθμός των μα-
θητών ανά τμήμα να είναι 27-30. Παράλληλα
γίνεται σαφές ότι είναι πολύ πιθανός ένας
δεύτερος γύρος συγχωνεύσεων και καταρ-
γήσεων σχολικών μονάδων. Η επανάληψη
της «θεραπευτική αγωγής» που ακολούθη-
σαν οι προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου
Παιδείας (Διαμαντοπούλου, Αρβανιτόπουλος
και Λοβέρδος) της οποίας τα αποκαΐδια
αναπνέουν ακόμη όσοι σχετίζονται άμεσα
με την εκπαίδευση, επιστρέφει «καλπάζον-
τας» ως δέσμευση της Κυβέρνησης.

ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΣ CAPITAL CONTROL

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών, ωράριο, Νέο Σχολείο και ΑΕΙ

Η εκπαίδευση στην έρημο του 3ου μνημονίου

Εκπαιδευτικός Όμιλος
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2. «Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και
των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το
γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας
διοίκησης. Οι αρχές σε συνεργασία με τον
ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,
θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του
2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο
ΟΟΣΑ το 2011.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων η επανεξέταση
θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρ-
ρύθμισης του “Νέου Σχολείου”, το περιθώριο
περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων,
σχολείων και Πανεπιστημίων), τη λειτουργία
και διακυβέρνηση των Ιδρυμάτων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα
και αυτονομία των δημοσίων εκπαιδευτικών
μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια
σε όλα τα επίπεδα.

Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης,
οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο
εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υπο-
βάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο
έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκρι-
θούν έως τον Ιούλιο του 2016, εφόσον είναι
δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε
ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17».

Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια
στην εκπαίδευση επιχειρήθηκε να λειτουρ-
γήσει το σύστημα αξιολόγησης που είχε προ-
ταθεί από τον ΟΟΣΑ από το 2011. Το σύστημα
αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις
σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς
καθώς ουσιαστικά οδηγούσε σε μαζικές απο-
λύσεις. Η εκπαιδευτική κοινότητα απέρριψε
το σύστημα αξιολόγησης και έδωσε μεγάλες
μάχες για την ανατροπή του. Η σημερινή Κυ-
βέρνηση, σαν αντιπολίτευση υποσχέθηκε ότι
θα καταργήσει το σύστημα αυτό της αξιολό-
γησης και αμέσως μετά τις εκλογές του Ια-
νουαρίου «πάγωσε» τις διαδικασίες του. Σή-
μερα, με τις δεσμεύσεις της «Συμφωνίας» -
3ου Μνημονίου τα πράγματα φαίνεται να επα-
νέρχονται εκεί που είχαν μείνει πριν τις
εκλογές της 25ης/1/2015.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ αρχίζουν
με δυο επισημάνσεις και καταλήγουν σε
μια οδηγία που είναι και το «ζουμί» της
πολιτικής τους. Επισημαίνουν, πρώτον, ότι
είναι απαραίτητη «η σύνδεση μεταξύ της
αξιολόγησης μαθητών, σχολικών μονάδων
και εκπαιδευτικών». Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
«η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του
εκπαιδευτικού καθώς και τα τυποποιημένα
τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών σε
εθνικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν μαζί».

Η δεύτερη επισήμανση τονίζει ότι «το
Υπουργείο υστερεί ενός ολοκληρωμένου και
πλήρους συστήματος αξιολόγησης. Πιο συγ-
κεκριμένα, δεν υπάρχει:

• τυποποιημένη εθνική αξιολόγηση που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύγ-
κριση της επίδοσης μεταξύ μαθητών, εκ-
παιδευτικών, σχολικών μονάδων ή περι-
φερειών

• σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών,
σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών»
Τέλος έρχεται η οδηγία, ως ένα είδος

φαρμακευτικής αγωγής: Απαιτείται «μετα-
τόπιση από το τρέχον σύστημα κατανομής
πόρων σε εφάπαξ επιχορηγήσεις που κα-
τανέμονται στις περιφέρειες βάσει της αρχής
«τα χρήματα ακολουθούν το μαθητή», συμ-
περιλαμβανομένης της κατανομής του αριθ-
μού θέσεων που προβλέπονται από τον προ-
ϋπολογισμό, ευελιξία στις περιφέρειες να
κατανέμουν τους πόρους βάσει αποτελε-
σμάτων και λογοδοσία βάσει επίδοσης».

Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρε-
ώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μα-
θητών τους και η διοίκηση του σχολείου
«χρεώνεται» με τη σειρά της την επιτυχία
και την αποτυχία όλων. Δεν είναι, βέβαια,
τυχαίο ότι από την επίσημη αξιολόγηση ου-
σιαστικά «αγνοούνται» ή καταγράφονται τυ-
πικά οι αμέτρητοι κοινωνικοί και εκπαι-
δευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν και
συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδι-
κασία και το εκπαιδευτικό έργο. Κοινωνική
προέλευση, οικογενειακή κατάσταση, συν-
θήκες διαβίωσης και κατοικίας, υλικοτεχνική
υποδομή σχολείου, τύπος εξετάσεων, σχο-
λικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγω-
γικές μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός.
«Αγνοούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφικές
ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες συν-
θήκες για την εκπαίδευση των μαθητών
από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινω-
νικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι
οι παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα
της εγκατάλειψης του σχολείου και του
αναλφαβητισμού.

Η αντίληψη αυτή «επιβλέπει» τη σχολική
επιτυχία/αποτυχία μέσα από την «κλειδα-
ρότρυπα» της αίθουσας διδασκαλίας, όπου
όλα εξαφανίζονται εκτός από το δάσκαλο
και το μαθητή. Δεν είναι, ωστόσο, λίγοι αυτοί
που κατανοούν ή διαισθάνονται ότι το σχολείο
δεν είναι «θερμοκήπιο» όπου τα παιδιά ανα-
πτύσσονται ομαλά και απρόσκοπτα με καλό
πότισμα και συστηματική φροντίδα! Είναι
φανερό πως όλα είναι δεμένα με ένα νήμα:
Ιδιωτικοποίηση, κουπόνια, «ευέλικτο» σχο-
λείο που αναζητά πόρους, εκπαίδευση για
λίγους και εκλεκτούς, χορηγίες κλπ. Η κό-
λαση αδειάζει και όλοι οι δαίμονες μετα-
κομίζουν στη γη. Και βεβαίως αυτό που
ενώνει τα πάντα η αξιολόγηση με στόχο να
σπάσει η ραχοκοκαλιά συγκρότησης των
140.000 εκπαιδευτικών, για να ενταθεί η
πειθάρχηση και η τρομοκράτηση, για να
οξυνθεί η κατηγοριοποίηση σχολείων και
εκπαιδευτικών και ο συνακόλουθος κανι-

βαλισμός, για να έχει άλλοθι η πολιτική των
απολύσεων και των περικοπών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΕΡΗΜΟΣ

Να σημειώσουμε εδώ, πως αυτή η νέα
εξέλιξη, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Πολύ
νωρίτερα, λίγες μόλις μέρες μετά τις εκλογές
του Ιανουαρίου, στις 11 Φλεβάρη 2015, η
νέα κυβέρνηση κάλεσε τον Οργανισμό Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) και ο Πρωθυπουργός Α. Τσίπρας
μαζί με τον Γ.Γ. του ΟΟΣΑ Ανχέλ Γκουρία
ανακοίνωσαν τη σύσταση μιας μόνιμης επι-
τροπής συνεργασίας, με τον πρωθυπουργό
να δηλώνει ότι «η Ελλάδα πρέπει να τολμήσει
τις μεταρρυθμίσεις που δεν τόλμησαν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις».

Τότε, στις κοινές δηλώσεις του Πρωθυ-
πουργού και του ΓΓ του ΟΟΣΑ Ανχέλ Γκουρία
μετά τη συνάντησή τους ο Πρωθυπουργός
ανάμεσα σε άλλα δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά
υποδέχτηκα σήμερα τον κ. Γκουρία στην Αθή-
να. Ο κ. Γκουρία προΐσταται ενός παγκόσμιου
Οργανισμού για την ανάπτυξη. Για το λόγο
αυτό νομίζω ότι ίσως είναι ο πιο χρήσιμος
άνθρωπος σήμερα στην Ευρώπη. Διότι το ζη-
τούμενο σήμερα στην Ευρώπη είναι η ανά-
πτυξη(…) Αποφασίσαμε να συστήσουμε μια
μόνιμη κοινή επιτροπή συνεργασίας που θα
προετοιμάσει ένα Σύμφωνο για την Ανάπτυξη,
την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή,
με Δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε
να έχουμε στενή συνεργασία και τη βοήθεια
του ΟΟΣΑ, για την εκπόνηση και εφαρμογή
του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων. Μια
βοήθεια που για την ελληνική κυβέρνηση
είναι εξαιρετικά ωφέλιμη και να τον διαβε-
βαιώσω ότι βούλησή μας είναι να προχωρή-
σουμε σε σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα
αντιστρέψουν αυτή την εικόνα, την εικόνα την
αρνητική για την Ελλάδα»
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Στο σχολείο του νέου Μνημονίου, δεν

επιτρέπεται να αυξηθεί ο προϋπολογισμός
για την Παιδεία (3η χώρα από το τέλος στην
ΕΕ με Βουλγαρία, Σλοβακία), να γίνουν
επαρκείς διορισμοί, να μειωθούν οι μαθητές
στην τάξη, να καλυτερέψουν οι μισθοί και
οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών,
η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, ερ-
γαστηρίων και η ενίσχυση των μαθητών. Σ΄
αυτό το σχολείο οι εξετάσεις και η αγορά
υπαγορεύουν, τελικά, το περιεχόμενο του
μαθήματος. Η διδακτική σχέση δεν μπορεί
να αναπνεύσει μέσα από τα προγράμματα
πιστοποίησης της ύπαρξής της. Η μαθητεία
στις ανάγκες του εργοδότη, με προσφορά
δωρεάν εργασίας από το κράτος –δηλαδή
από τους ίδιους τους πολίτες– έχει γίνει
μοναδική είσοδος στην αγορά εργασίας.

Όσοι με ευκολία υποστήριζαν στο πα-
ρελθόν ή υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα,
ότι όλα αυτά «λειτουργούν» και αναπαρά-
γονται γιατί δεν υπάρχει συνέχεια στην εκ-
παιδευτική πολιτική με αποτέλεσμα να έχου-
με ένα συνεχές «ράβε – ξήλωνε», θεωρούμε
ότι πρέπει να αναθεωρήσουν την άποψή
τους, καθώς ισχύει το ακριβώς το ανάποδο.
Η κατάσταση στην εκπαίδευση συνδέεται
ακριβώς με τη συνέχεια της εκπαιδευτικής
πολιτικής, που εδώ και πολλά χρόνια, αλλά
ιδιαίτερα στα πέτρινα μνημονιακά χρόνια,
έχει χαραγμένη στην ούγια μια φίρμα με
κάτι παράξενες λέξεις: «Εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ», «ΕΣΠΑ», «Ευρυδίκη», «PISA».

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ
ΝΕΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

Η ταπεινωτική συνθηκολόγηση και υπο-
ταγή της κυβέρνησης Τσίπρα στις απαιτήσεις
των ιμπεριαλιστών και η επιβολή του νέου
αντιλαϊκού μνημονίου με την κατεπείγουσα
ψήφιση στη Βουλή των προαπαιτούμενων
και των εφαρμοστικών νόμων, από κοινού
με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, ήταν μια
αναπόφευκτη, αναμενόμενη και προδιαγε-
γραμμένη πορεία, που επισφράγισε το θλι-
βερό κατάντημα της “κυβερνώσας αριστε-
ράς”, έξι μήνες μετά την εκλογή της. Και
όσοι μέσα ή γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ εμφανί-
ζονται τάχα έκπληκτοι από μια τέτοια αντι-
δραστική εξέλιξη, προσπαθώντας να απο-
σείσουν τις ευθύνες τους, αυτοί δεν κάνουν
τίποτε άλλο, παρά να εξακολουθούν ακόμα
και σήμερα να σκορπούν τις ίδιες αυταπάτες
για τον πραγματικό ρόλο και το χαρακτήρα
του ΣΥΡΙΖΑ και το ταξικό περιεχόμενο της
κυβερνητικής πολιτικής του.

Η σταθερή προσήλωση της ηγεσίας του
ΣΥΡΙΖΑ στη στρατηγική της ντόπιας μεγαλο-
αστικής τάξης, για πρόσδεση και παραμονή
της Ελλάδας στην ΕΕ, την Ευρωζώνη και το
ευρώ και στο γενικότερο αμερικανονατοϊκό

πλαίσιο εξάρτησης με το περίφημο δόγμα
“ανήκομεν εις την Δύσιν”, είναι η βάση που
όποιος στηρίζεται σ’ αυτήν, οδηγείται ανα-
πόφευκτα στην υποχώρηση, τη συνθηκολόγηση
και την υποταγή στις ορέξεις των ιμπεριαλι-
στών. Είναι μονόδρομος για όποιον ορκίζεται
πίστη και προσήλωση στην ΕΕ, την Ευρωζώνη
και το ευρώ να γίνεται τελικά υπηρέτης των
συμφερόντων του ιμπεριαλισμού και της ντό-
πιας πλουτοκρατικής ολιγαρχίας.

Και αυτή η σταθερή προσήλωση της ηγε-
σίας του ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια στρατηγική
κατεύθυνση δεν προέκυψε τον τελευταίο
μήνα ή το τελευταίο εξάμηνο, αλλά αποτέλεσε
θεμελιακό, αναντικατάστατο και “αδιαπραγ-
μάτευτο” στοιχείο του χαρακτήρα και της
φυσιογνωμίας του από την πρώτη μέρα της
δημιουργίας του το 2004, και πολύ πιο πριν
αντίστοιχα του ΣΥΝ, που αποτέλεσε την κυ-
ρίαρχη δύναμη στα πλαίσιά του.

Η υπογραφή της συμφωνίας όπως ήταν
φυσικό δημιούργησε κρίση στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ. Η λεγόμενη αριστερή πλατφόρμα
εκφράζει ανοιχτά την αντίθεσή της στην
υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Η αντίθεση
όμως αυτή είναι στη πραγματικότητα τεχνητή,
αφού η βάση της πολιτικής της ομάδας Λα-
φαζάνη είναι στη πραγματικότητα ίδια με
τον Τσίπρα. Η φιλοευρωπαϊκή πολιτική, η
απόκρυψη του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα
της Ε.Ε. ήταν και είναι βασική πολιτική επι-
λογή των δυνάμεων αυτών. Η διαφωνία τους
βρίσκεται στο περιεχόμενο της διαπραγμά-
τευσης και όχι στην ψυχή του προβλήματος,
που είναι η εξάρτηση και η υποτέλεια της
άρχουσας τάξης στον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ
και Ε.Ε.  Άλλωστε και το πρόγραμμά τους
που στηρίζεται στις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ
πριν απ’ τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και
στο προεκλογικό πρόγραμμα της Θεσσαλο-
νίκης, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για το
πραγματικό ρόλο της αριστερής πλατφόρμας,

αλλά και των συνοδοιπόρων της.
Η πραγματικότητα είναι ότι η διαφορο-

ποίηση αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμα αρι-
στερό ανάχωμα απέναντι σε όλους εκείνους
τους αγωνιστές που –αφού είδαν τις ελπίδες
τους να διαψεύδονται μέσα απ’ το ΣΥΡΙΖΑ–,
ψάχνουν μια ουσιαστική διέξοδο σε μια
γνήσια αντιιμπεριαλιστική πολιτική. Για το
λόγο αυτό όσοι σήμερα τρέχουν να συνταχθούν
με τους δήθεν αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ (με
πρόσχημα το χρέος, τη δραχμή και τα λεγό-
μενα μεταβατικά προγράμματα) συνεχίζουν
και σήμερα να υπονομεύουν τις αγωνιστικές
διαθέσεις του λαού και συντάσσονται με τις
δυνάμεις της υποτέλειας και του ραγιαδισμού.
Η μοναδική διέξοδος σαν απάντηση στην
πρωτοφανή επίθεση που σήμερα δέχεται ο
λαός μας είναι ο μαζικός ενιαίος παρατετα-
μένος αγώνας για την ανατροπή της πολιτικής
των μνημονίων, την πολιτική της ιμπεριαλι-
στικής εξάρτησης και της υποταγής.

ΩΡΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΣ
Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να σηκωθεί

στις μύτες των ποδιών του, να διαπεράσει τα
φράγματα των ΜΜΕ, να συντρίψει τη ρητορική
τού άδικου λόγου και να ορθώσει πύργο ατί-
θασο στις Σαλώμες της Κυβέρνησης, που
ετοιμάζεται να περιφέρει το κεφάλι της παι-
δείας προσφορά στους επιχειρηματίες της
γνώσης.

Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι η ώρα
να παραμεριστεί ο παλιός και ο νέος κυβερ-
νητικός συνδικαλισμός, που όλα αυτά τα
χρόνια στήριξε τις κυβερνήσεις και τα μνη-
μόνιά τους, άφησε απροετοίμαστο το κίνημα,
επιδίωξε να το εντάξει στη λογική της κυ-
βερνητικής διαχείρισης, εντός των τειχών
του μονόδρομου της ΕΕ και της καπιταλι-
στικής βαρβαρότητας.

Οι εκπαιδευτικοί και ο ελληνικός λαός,
πετώντας μακριά τις αυταπάτες, απαντώντας
με θάρρος στην τρομοκρατία και τους εκ-
βιασμούς των ιμπεριαλιστών και των πο λι -
τι κών εκπροσώπων της ντόπιας μεγαλοα-
στικής τάξης, κα λούνται να στραφούν πιο
αποφασιστικά, στο μόνο δρόμο που μπορεί
να σπάσει τα δεσμά των μνημονίων, να τους
βγάλει από το σημερινό τέλμα της ανεργίας,
της φτώ χειας, της λεηλασίας του τόπου. Στο
δρόμο των μαζικών αγώνων και κινητοποι-
ήσεων, στο δρόμο της υπεράσπισης και
διεκδίκησης των ερ γατικών και λαϊκών δι-
καιωμάτων. Στο δρόμο της πάλης για την
ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων, την
πολιτική της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και
της υποταγής, για μια χώρα πραγ ματικά ανε -
ξάρτητη, με το λαό αφέντη στον τόπο του!

Ετοιμαζόμαστε για νέους πιο σκληρούς
αγώνες

Αύγουστος 2015
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Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015 δικάζονται στο Πρωτοδικείο Σά-
μου οι 4 εκπαιδευτικοί που εντοπίστηκαν ως «πρωταίτιοι» της
κινητοποίησης του Σεπτέμβρη του 2013. Οι τρείς από αυτούς

ήταν μέλη του τότε ΔΣ της ΕΛΜΕ Σάμου (Τάκης Διαμαντίδης πρόεδρος,
Νίκος Παπαβασιλείου γραμματέας, Μαρία Ξύδη μέλος), ενώ ο τέταρτος
Γιάννης Τζημπούκας (αιρετός τότε του ΠΥΣΔΕ), συμπλήρωνε το πάνελ
της συνέντευξης τύπου που είχε δοθεί στα πλαίσια της διήμερης κα-
τάληψης που είχε πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοίκησης της
Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Σάμο.

Η κατάληψη είχε γίνει στα πλαίσια των 5νθήμερων επαναλαμβανό-
μενων απεργιών του κλάδου ενάντια στις απολύσεις εκπαιδευτικών,
τους νέους ταξικούς φραγμούς για τη νεολαία και το κλείσιμο σχολείων
που είχαν αποφασιστεί και προωθούνταν. Ειδικότερη αφορμή και αιτία
της κατάληψης ήταν ο πίνακας των «68 ολικά πλεοναζόντων» εκπαι-
δευτικών που η Διεύθυνση διαμόρφωσε και ετοιμαζόταν να στείλει
στην Περιφέρεια για τα περαιτέρω.

Η δίωξη εναντίον των τεσσάρων ασκήθηκε τις αμέσως επόμενες
μέρες (Σεπτέμβρης του 2013), «απαντήθηκε» με πολλές δεκάδες ψη-
φίσματα συμπαράστασης από σωματεία και συλλογικότητες σε όλη τη
χώρα και με ένα μακρύ κατάλογο μαρτύρων υπεράσπισης από το μα-
ζικό κίνημα. Έμεινε στο «συρτάρι» για σχεδόν δύο χρόνια απ’ όπου

ξαναβγήκε το περασμένο καλοκαίρι, όταν στάλθηκε στους 4 αγωνιστές
η κλήση για τη δίκη της 1ης Οκτώβρη 2015. Έχει σημασία το ότι κα-
λούνται να δικαστούν οι 4 που αντιτάχτηκαν στην πολιτική των περι-
κοπών και των απολύσεων (και μαζί τους ολόκληρο το σωματείο που
με μαζικές Γενικές Συνελεύσεις είχε καθορίσει κάθε στιγμή του αγώ-
να), σε μια συγκυρία με δεκάδες κενά εκπαιδευτικών στη Β/θμια της
Σάμου και με περίπου 20 σχολεία της Α/θμιας κλειστά λόγω έλλειψης
δασκάλων και νηπιαγωγών μέχρι και σήμερα.

Η αποφασιστική υπεράσπιση από το μαζικό κίνημα των 4 αγωνι-
στών, είναι για όλους αυτούς τους λόγους απολύτως αναγκαία.

Η δίκη αυτή φέρνει στη μνήμη το μπαράζ διώξεων εκπαιδευτικών μιας
προηγούμενης περιόδου, όχι πολύ μακρινής, που συνδέεται με ένα νήμα
με την πολιτική της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Να θυμίσουμε ότι από το 2012, με βάση το μνημονιακό νόμο 4093,
καταγράφηκαν εκατοντάδες περιστατικά εκπαιδευτικών και άλλων
δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι τέθηκαν σε αργία μετά από την πα-
ραπομπή τους στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο ή στις αίθουσες
των δικαστηρίων για παραπτώματα ήσσονος σημασίας. Μόνο τον Ια-
νουάριο του 2015, λίγες εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές 21 εκ-
παιδευτικοί τέθηκαν σε αργία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Δίκη εκπαιδευτικών στη Σάμο την Πέμπτη 1η Οκτώβρη

Διώκεται ο δάσκαλος Θανάσης Αγαπητός με
την κατηγορία της συμμετοχής σε συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας κατά του Γερμανού υφυ-
πουργού Εργασίας Χανς Γιόακιμ Φούχτελ,
που συμμετείχε στη 3η Ελληνογερμανική συ-
νέλευση δημάρχων.
Στα Χανιά ασκήθηκαν διώξεις σε 6 εκπαι-
δευτικούς, για τις μεγαλειώδεις κινητοποι-
ήσεις που έγιναν στην 48ωρη γενική απεργία
της 10-11 Φλεβάρη, η πορεία της οποίας κα-
τέληξε στην κατάληψη της αντιπεριφέρειας
Χανίων.
Σε αργία τέθηκε η νηπιαγωγός Δέσποινα Κο-
μνηνού σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του
πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους
υπαλλήλους ( υπόθεση αστικής διαφοράς)
O εκπαιδευτικός Γκουλιώνης Στέφανος, δά-
σκαλος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λά-
ρισας παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμ-
βούλιο με την κατηγορία «της ανάρμοστης
για δημόσιο υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός
υπηρεσίας». Το «έγκλημά» του είναι ότι συμ-
μετείχε μαζί με χιλιάδες λαού σε ολόκληρη
τη χώρα, στη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου
2012 στη Λάρισα που είχαν εξαγγείλει και
πραγματοποίησαν σωματεία της πόλης.
Σε αργία τέθηκε ο καθηγητής του Γενικού
Λυκείου Πελοπίου Δημήτρης Αχείμαστος, με
την κατηγορία της «αναξιοπρεπούς συμπε-
ριφοράς εκτός υπηρεσίας», για υπόθεσή του
αφορά οικονομική αντιδικία του με ιδιώτη
Η καθηγήτρια Σοφία Ποταμιάνου, αιρετή στο
ΠΥΣΔΕ Κεφαλλονιάς - Ιθάκης, αντιμετώπισε
την κατηγορία της επιορκίας επειδή στις τε-
λευταίες κρίσεις διευθυντών αρνήθηκε να
συμμετάσχει στην αξιολόγηση και να βάλει

βαθμό στη συνέντευξη των υποψήφιων, υλο-
ποιώντας την απόφαση που είχε πάρει η ΕΛ-
ΜΕ Κεφαλλονιάς - Ιθάκης.
4 εκπαιδευτικοί στην Κεφαλονιά, οι οποίοι
υπερασπίστηκαν το αυτονόητο δικαίωμά τους
να τιμούν απεργιακά την Πρωτομαγιά.
Διώκεται γι συνδικαλιστική δράση ο εκπαι-
δευτικός Γιάννης Ρόμπας, μέλος του Δ.Σ
Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Πειραιά και μέ-
λους του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων και Κηδε-
μόνων για τη συνδικαλιστική του δράση. Το
σοβαρό παράπτωμά του ήταν ότι ως μέλος
της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων της Ε’
Δημοτικής κοινότητας Πειραιά μοίρασε ανα-
κοίνωση της Ένωσης την ημέρα του αγια-
σμού.
Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της εκπαιδευτι-
κού Ελισάβετ Παπαδοπούλου, πρόεδρου του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μολάων Λακωνίας,
με βάση το «νέο» πειθαρχικό για «αναξιο-
πρεπή συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρε-
σίας»
Τέθηκε σε αργία και παραπέμφθηκε στο
πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο η Ιφι-
γένεια Γεωργάλα, φιλόλογος στο Γενικό Λύ-
κειο Αίγινας με την κατηγορία της παράβα-
σης υπαλληλικού καθήκοντος και της ανα-
ξιοπρεπούς συμπεριφοράς υπαλλήλου εντός
υπηρεσίας, μόνο και μόνο γιατί ζήτησε την
κανονική της άδεια (τελικά αθωώθηκε).
Αργία στην εκπαιδευτικό Ευστρατία Λιακο-
πούλου, Διευθύντρια του Γυµνασίου Λεβιδί-
ου, χωρίς πειθαρχική απόφαση
Σε αργία η καθηγήτρια Δήμητρα Γιατράκου
στην Εύβοια μετά από ανώνυμο ηλεκτρονικό
μήνυμα, που έφτασε στα γραφεία της Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία
ότι εισήλθε με το αυτοκίνητό της στον αύλειο
χώρο σχολείου όπου εργάζεται, με σκοπό να
ξεφορτώσει απεργιακό υλικό, (αφίσες, πανό,
μπογιές)
Σε προκαταρκτική έρευνα για τη συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ) έξω από
το κτήριο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης
προχώρησαν ο αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών
Δίωξη σε βάρος του δασκάλου Χρόνη Γιώρ-
γου ο οποίος κατηγορείται εξαιτίας της επι-
λογής του (ως αιρετός στο Γ΄ ΠΥΣΠΕ Αθηνών)
να βαθμολογήσει αρνητικά, στις κρίσεις των
διευθυντών
ΕΔΕ εναντίον των διευθυντών των 3ου και
6ου Δημοτικών Σχολείων Καισαριανής
Απειλές για δίωξη σε καθηγητές εάν δεν ολο-
κληρώσουν την ύλη παρόλο που τους προσέ-
λαβαν αρκετούς μήνες μετά την έναρξη του
σχολικού έτους (Φούρνοι Ικαρίας)
Επιχείρηση δίωξης του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πει-
ραιά
Δίωξη καθηγητών μετά από αναφορά γονέα
επειδή εκθέτοντας την άποψή τους, ως γο-
νείς, σε συνέλευση του Συλλόγου γονέων
υποστήριξαν τις κινητοποιήσεις μαθητών
Δίωξη σε βάρος του Διευθυντή του 6ου Δημο-
τικού Σχολείου Καισαριανής.
Διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου στην Δι-
εύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αι-
τωλοακαρνανίας σε βάρος εκπαιδευτικών
του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου επειδή δεν
συμμετείχαν στην ψηφοφορία για εκλογή
διευθυντή!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2015
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Μπροστά σε οβιδιακές αλλαγές θα βρε-
θούν η σχολική εκπαίδευση, 1,3 εκατ. μαθη-
τές και 135.000 εκπαιδευτικοί, το αμέσως
επόμενο διάστημα, καθώς στο 3ο Μνημόνιο
που υπογράφτηκε τον Αύγουστο περιλαμβά-
νονται σειρά νέων μέτρων.

Το 3ο Μνημόνιο έρχεται να εμπεδώσει και
να βαθύνει τις πιο αντιδραστικές πολιτικές
και στην εκπαίδευση. Εγχειρίδια με οδηγίες
υπάρχουν πολλά: η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
και οι προτάσεις του για τις «καλές πρακτι-
κές» στην ελληνική εκπαίδευση από την επο-
χή της Διαμαντοπούλου, οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον «ανασχεδια-
σμό της εκπαίδευσης» και η ενδιάμεση ανα-
σκόπησή του που έγινε από τους Υπουργούς
Παιδείας το Μάη του ΄15, το «Εθνικό Πρό-
γραμμα Μεταρρυθμίσεων» που εκπονήθηκε
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τον Απρί-
λη του 2015, τα παραδοτέα του ΕΣΠΑ που θα
ελέγχονται ανά μήνα. Ένα σφιχτό και αυταρ-
χικό πλαίσιο αναδιαρθρώσεων με συνεχή
έλεγχο και λογοδοσία μέσα σε αυστηρές χρο-
νικές προθεσμίες μέσω των «παραδοτέων».
Μόνο που μαζί με τα τεχνικά δελτία θα πα-
ραδίδεται και ότι έχει απομείνει όρθιο στη
δημόσια εκπαίδευση.

Το «manual» της εκπαιδευτικής πολιτικής
της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας πε-
ριλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων που έχουν
τη μορφή «παραδοτέων» καθώς ορίζονται με
λεπτομέρειες τόσο το περιεχόμενο τους όσο
και ο χρόνος υλοποίησής τους. Οι αλλαγές αυ-
τές επικεντρώνονται ουσιαστικά σε 4 βασικούς
άξονες για την περίοδο 2015-2016:

• Μείωση του κόστους της εκπαίδευσης,
• Αξιολόγηση όλων των παραγόντων της

σε σύνδεση με επιδόσεις, αποτελεσματικό-
τητα και μισθούς,

• Μαθητεία, για την πλειοψηφία των απο-
φοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης και περι-

φερειακές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού
τομέα.

• Επιχειρηματικότητα, σε όλο το μήκος
και το πλάτος της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και
μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδό-
τησης.

Όλα τα παραπάνω θα συνοψιστούν έως το
Μάιο του 2016, με τη βοήθεια «ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων» των διεθνών Οργανι-
σμών, σε νέο επικαιροποιημένο εκπαιδευ-
τικό σχέδιο δράσης.

Δεσμεύσεις και παραδοτέα
Οι βασικές δεσμεύσεις – παραδοτέα που

περιλαμβάνει το 3ο μνημόνιο για την εκπαί-
δευση πιο συγκεκριμένα ανά μήνα καθορί-
ζονται:

1. Μεταρρύθμιση ενιαίου μισθολογίου με
ισχύ από 1 Ιανουαρίου σε συνάρτηση με τις
δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες
και τη θέση του προσωπικού. Έως το 2018
μεταρρύθμιση με σκοπό βελτιωμένη δομή με
περιγραφές καθηκόντων που θα αντανακλά-
ται στο μισθολόγιο (παραδοτέο τον Οκτώβριο
του 2015). Έναρξη ισχύος νέου μισθολογίου
από 1/1/2016

2. Νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγη-
σης των επιδόσεων όλου του προσωπικού,
με σκοπό καλλιέργεια πνεύματος επίτευξης
αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών και των σχολικών μονάδων θα συ-
νάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της
δημόσιας διοίκησης (Νοέμβριος 2015)

3. Εκσυγχρονισμός κι επέκταση επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βά-
ση την μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013
(Ν. 4186/2013) και με παραδοτέα: 1) Θέσπιση
πλαισίου ποιότητας για μαθητεία. 2) Δημιουρ-
γία συστήματος αναγκών – δεξιοτήτων για ανα-

βάθμιση προγραμμάτων και πιστοποίησης.
3) Δρομολόγηση πιλοτικών συμπράξεων με
περιφερειακές αρχές και εργοδότες για
2015/16. 4) Χάραξη ολοκληρωμένου σχεδίου
εφαρμογής Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου
Παιδείας και ΟΑΕΔ με σκοπό την παροχή των
απαιτούμενων θέσεων μαθητείας για όλους
τους σπουδαστές ΕΠΑΣ – ΙΕΚ έως το 2016 και
33% σπουδαστών ΕΠΑΛ έως 2016 – 17. 5) Δια-
σφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής εργοδοτών
και μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικής χρηματοδό-
τησης (Δεκέμβριος 2015)

4. Καθορισμός τριετούς στρατηγικής με-
ταρρυθμίσεων στο Δημόσιο (οικοδόμηση
ικανοτήτων, αποπολιτικοποίηση δημόσιας δι-
οίκησης). Βασικά παραδοτέα: 1) Διαδικασίες
προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη.
2)  Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων για
έγκαιρη αξιολόγηση και προσλήψεις. 3) Σύ-
στημα αξιολόγησης επιδόσεων. 4) Θέσπιση
νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας
(Δεκέμβριος 2015)

5. Επικαιροποίηση Έκθεσης ΟΟΣΑ – αξιο-
λόγηση εκπαιδευτικού συστήματος (έως
Απρίλιο 2016)

6. Επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέ-
διο δράσης. Με βάση συστάσεις επανεξέτα-
σης και υποβολή προτάσεων για δράσεις (έως
τον Μάιο 2016)

7. Ευθυγράμμιση αριθμού διδακτικών
ωρών ανά μέλος προσωπικού και αναλογία
μαθητών ανά εκπαιδευτικό, με βέλτιστες
πρακτικές ΟΟΣΑ (έως τον Ιούνιο 2018)

Στο «Μνημόνιο 3», στην ενότητα «Αγορά
εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο», ρητά
υπογραμμίζεται ότι πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη οι «οδηγίες» του ΟΟΣΑ «Έκθεση του ΟΟ-
ΣΑ: Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Με-
ταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση.

Τι ακριβώς, όμως, λέει ο ΟΟΣΑ για την εκ-
παίδευση στη χώρα μας; 

«ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ» ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περικοπές, λιγότερα σχολεία, λιγότεροι εκπαιδευτικοί

«Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο σύνολο του
δημόσιου βίου είναι αναγκαίες. Έχουν

καθυστερήσει. Πολύ περισσότερο είναι
επιτακτικές σε ένα χώρο όπως η εκπαίδευση. Η

ιδέα και η πράξη της μεταρρύθμισης πάνω σε
ευρέως αποδεκτό σχέδιο με προοπτική και με την

αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών εμπειριών,
προκειμένου η εκπαίδευση να αποτελέσει ένα

από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού
κράτους που η κρίση και η νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της το έχουν διαλύσει».

(Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, 
δηλώσεις κατά την παράδοση παραλαβή του υπουργείου)



γράφει ο Χρήστος Κάτσικας
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ς • Μείωση μισθολογικού κόστους εκπαι-
δευτικών, με μείωση εκπαιδευτικών, αύξη-
ση ωραρίου, μείωση σχολείων, τάξεων και
συγχωνεύσεις.

• Σύνδεση επαγγελματικής- βαθμολογι-
κής εξέλιξης, αμοιβής εκπαιδευτικών με
αξιολόγηση μαθητών, σχολείων και ατομική
αξιολόγηση, ώστε σε περιόδους κρίσης να
αμείβονται οι πιο αποτελεσματικοί.

• Τυποποιημένη αξιολόγηση των επιδόσε-

ων των μαθητών (μια μορφή ήταν η Τράπεζα
θεμάτων που πρότεινε η έκθεση του ΟΟΣΑ,
ανάμεσα σε άλλες μορφές που εφαρμόζονται).

• Εξωτερική αξιολόγηση όλων –μαθη-
τών, εκπαιδευτικών, σχολείων και επιπτώ-
σεις σε αξιολογούμενους ώστε το σύστημα
«να μη στερείται σοβαρότητας».

• Μετατόπιση από το τρέχον σύστημα κατα-
νομής πόρων, σε εφάπαξ επιχορηγή-σεις που
θα κατανέμονται στις περιφέρειες, βάσει της

αρχής «τα χρήματα ακολουθούν το μαθητή».
• Περιορισμός του συνολικού αριθμού

των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, σε αριθμό συγκρίσιμο με τον μέσο όρο
εισακτέων στην ΕΕ, με αύξηση των εισακτέ-
ων στα ΤΕΙ και κλείσιμο τμημάτων, αύξηση
επιμερισμού κόστους στους φοιτητές, ευ-
θυγράμμιση των δηλώσεων ικανοτήτων (κά-
ποτε τα λέγαμε επαγγελματικά δικαιώματα)
με το νέο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ
Έως Οκτώβριο 2015 Μεταρρύθμιση ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες

και τη θέση του προσωπικού (βασικό παραδοτέο) Έως το 2018 μεταρρύθμιση με σκοπό βελτιωμένη δομή με περιγραφές
καθηκόντων που θα αντανακλάται στο μισθολόγιο.
Καθορισμός ανώτατων ορίων μισθολογικών δαπανών και επιπέδων απασχόλησης στο δημόσιο (εντός της νέας Μεσοπρό-
θεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ΜΔΣτρ) που να συνάδουν με επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και εξασφάλιση φθί-
νουσας πορείας για δημόσιες δαπάνες σχετικά με ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016 – 2019 (βασικό παραδοτέο)

Έως Νοέμβριο 2015 Νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού στο Δημόσιο, με σκοπό καλλιέργεια πνεύματος
επίτευξης αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα
αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Έως Δεκέμβριο 2015 Εκσυγχρονισμός κι επέκταση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με βάση την μεταρρύθμιση που εγ-
κρίθηκε το 2013 (Ν. 4186/2013) (βασικό παραδοτέο)
Θέσπιση πλαισίου ποιότητας για ΕΕΚ / μαθητεία
Δημιουργία συστήματος σύνδεσης αναγκών αγοράς – δεξιοτήτων για αναβάθμιση προγραμμάτων και πιστοποίησης
Δρομολόγηση πιλοτικών συμπράξεων με περιφερειακές αρχές και εργοδότες για 2015 – 16
Χάραξη ολοκληρωμένου σχεδίου e-εφαρμογής Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου Παιδείας και ΟΑΕΔ με σκοπό την παροχή
των απαιτούμενων θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές ΕΠΑΣ – ΙΕΚ έως το 2016 και 33% σπουδαστών ΕΠΑΛ έως
2016 – 17
Διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικής χρηματοδότησης
Καθορισμός τριετούς στρατηγικής μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο (οικοδόμηση ικανοτήτων, αποπολιτικοποίηση δημόσιας
διοίκησης) Βασικά παραδοτέα:
Διαδικασίες προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη
Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων για έγκαιρη αξιολόγηση και προσλήψεις
Δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση μισθολογίου
Σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων
Ενίσχυση μονάδων άσκησης πολιτικής
Αναβάθμιση ρόλου τοπικής αυτοδιοίκησης – για ενίσχυση τοπικής αυτονομίας – εξορθολογισμό διοικητικών διαδικασιών
– εξορθολογισμό κρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τοπικής ιδιοκτησίας
Εκσυγχρονισμός διαδικασίας προσλήψεων
Βελτίωση κινητικότητας για καλύτερη αξιοποίηση πόρων
Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας
Χρήση περιγραφής καθηκόντων και σύνδεση με ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα έχει και τις κενές θέσεις / την τελική
απόφαση για κινητικότητα προσωπικού θα παίρνει η εκάστοτε υπηρεσία
Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παράνομες προσλήψεις, ασφαλιστικά μέτρα, πειθαρχικές υποθέσεις και θα παίρνουν
μέτρα

Από 1 Ιανουαρίου 2016 Έναρξη ισχύος νέου μισθολογίου
Έως Απρίλιο 2016 Επικαιροποίηση Έκθεσης ΟΟΣΑ του 2011 – αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος / επαναξέταση σε όλη την εκπαίδευ-

ση
Συνεργασίας πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για ενίσχυση καινοτομίας – επιχειρηματικότητας
Νέου Σχολείου για εξορθολογισμό (τάξεων, σχολείων, πανεπιστημίων), Λειτουργία, διακυβέρνηση Γ΄θμιας εκπαίδευσης,
Αποδοτικότητα, αυτονομία δημόσιων, εκπαιδευτικών μονάδων
Αξιολόγηση, διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ και τους εμπειρογνώμονες

Έως Μάιο 2016 Επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης
(έγκριση έως Ιούλιο Με βάση συστάσεις επανεξέτασης και υποβολή προτάσεων για δράσεις
2016, σε ισχύ από
2016 – 17 ει δυνατόν)
Έως Ιούνιο 2018 
(το αργότερο) Ευθυγράμμιση αριθμού διδακτικών ωρών ανά μέλος προσωπικού και αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, με βέλτιστες
πρακτικές ΟΟΣΑ

Πηγή: Έρευνα της Γιώτας Ιωαννίδου, μέλους του Δ.Σ της ΟΛΜΕ
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ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οπίσω… στο 2014

«Ήδη από το νόμο Μπαλτά έχει τεθεί το
θέμα της αξιολόγησης, ποτέ δεν είπαμε ότι

είμαστε κατά της αξιολόγησης. Είμαστε κατά
της αξιολόγησης που έχει τιμωρητικό

χαρακτήρα».
(Η αναπληρωτής υπουργός Σία

Αναγνωστοπούλου στη συνέντευξη της στη
ΝΕΤ - 23/9/2015)

Ανάμεσα στις δεσμεύσεις και ρυθμίσεις
για το σύνολο της εκπαίδευσης, όπως ψηφί-
στηκαν τον Αύγουστο στη Βουλή (Μνημόνιο
3), πρωτεύουσα θέση έχει η αξιολόγηση και
η κινητικότητα των εκπαιδευτικών και των
δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα.

Η νέα «Συμφωνία», αναφέρει ότι «η αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών
μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα
αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης» (...) «Οι
αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να
ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική διοίκηση
και να εφαρμόσουν, σε στενή συνεργασία με
την της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πρόγραμμα
οικοδόμησης ικανοτήτων και αποπολιτικοποί-
ησης της ελληνικής διοίκησης. Προς τούτο,
θα καθοριστεί διεξοδική τριετής στρατηγική
για μεταρρυθμίσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του
2015 (βασικό παραδοτέο) σε συμφωνία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με πλήρη αξιοποί-
ηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συνδρομής.»

Τα βασικά παραδοτέα, αυτής της διαδικα-
σίας θα είναι «ένα σύγχρονο σύστημα αξιολό-
γησης των επιδόσεων έως τον Νοέμβριο του
2015 … θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο αξιο-
λόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού,
με σκοπώ την καλλιέργεια ενός πνεύματος επί-
τευξης αποτελεσμάτων».

Παράλληλα τονίζεται ότι έως τον Δεκέμβριο
του 2015, οι αρχές «θα θεσπίσουν ένα νέο σύ-
στημα μόνιμης κινητικότητας».

Ναι στην αξιολόγηση, αλλά προέχει η αξιο-
λόγηση των σχολικών δομών, δηλαδή να δούμε
«τι σχολεία» έχουμε, ανέφερε η αναπληρώτρια
υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου,
προσθέτοντας ότι η ηγεσία του υπουργείου θα
βαδίσει «στα χνάρια» και των Μπαλτά – Κου-
ράκη.

ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ουσιαστικά, με βάση τις δεσμεύσεις που

απορρέουν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο
έχουμε μια επιστροφή στο παρελθόν, σαν μια
μηχανή του χρόνου να γυρίζει πίσω τους εκπαι-
δευτικούς λίγους μόνο μήνες πριν από τις εκλο-
γές του Ιανουαρίου του 2015, όταν η εκπαιδευ-
τική κοινότητα βρισκόταν κάτω από τη δαμό-
κλειο σπάθη της αξιολόγησης με την οποία επι-
χειρούνταν να δημιουργηθούν «δεξαμενές» κι-
νητικότητας – απόλυσης και να καθηλωθούν
μισθολογικά οι εκπαιδευτικοί με βάση τη σύν-
δεση της αξιολόγησης με το ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο και τις ποσοστώσεις του.

Αμέσως σχεδόν μετά την Κυβερνητική αλ-
λαγή, στις 31 Ιανουαρίου 2015, με ανακοίνωσή
του το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνιζε ότι «η
αποτίμηση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγι-
κού έργου είναι απαραίτητη και οφείλει να διε-
ξάγεται με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο
ως λειτουργία γνωστικής ανατροφοδότησης και
αναστοχασμού και σκοπό την ουσιαστική βελ-
τίωση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έρ-
γου. Με δεδομένο ότι οι τρέχουσες διαδικασίες
“αξιολόγησης”  δεν υπηρετούν τον εν λόγω
σκοπό, αυτές αναστέλλονται προκειμένου να
μελετηθούν σε βάθος όλοι οι συναφείς παρά-
γοντες. Πάντοτε μέσα από ουσιαστικό διάλογο
με όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική δια-
δικασία και τους φορείς τους».

Δεν πρόλαβαν να περάσουν 8 μήνες και τώ-
ρα περνάμε από την αναστολή της αξιολόγησης
του Μνημονίου 1-2, στην αξιολόγηση του Μνη-
μονίου 3. Οι στόχοι κοινοί και προδιαγράφονται
στο “μηχανοδηγό” της όλης διαδικασίας: Τον
ΟΟΣΑ και τη «θεραπευτική του Αγωγή».

Ωστόσο, για μια ακόμη φορά, οι υπεύθυνοι
γι’ αυτή την εξέλιξη δεν διστάζουν να αλλάξουν
τις ονομασίες και τις σημασίες των λέξεων,
προκειμένου να κερδίσουν χρόνο και ανοχή.
Αντικατέστησαν την “αξιολόγηση” με την “απο-
τίμηση“ του εκπαιδευτικού έργου σε μια επι-
χείρηση απόσπασης της συναίνεσης των εκ-
παιδευτικών.

Για να μη παίζουμε με τις λέξεις, σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία (ΜacBeath, 2005, Σολομών
1999) η λογική της αποτίμησης του εκπαιδευ-
τικού έργου με τους δείκτες ποιότητας του εκ-
παιδευτικού έργου, δεν είναι τίποτα άλλο από
τους τομείς και δείκτες που αναλύονται στο
πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης
της σχολικής μονάδας, μια πρακτική που τα
αποκαΐδια της εισπνέουν ακόμη οι εκπαιδευ-
τικοί. Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε: Δεν
υπάρχει «κακή» και «καλή» αξιολόγηση, αξιο-
λόγηση που «βοηθάει» και αξιολόγηση που
«δεν βοηθάει». Η αξιολόγηση έχει «βαθιές ρί-

ζες» στο κοινωνικό σύστημα που ζούμε, είναι
οργανικό μέρος της φυσικής και συμβολικής
του βίας, κατάγεται από την καπιταλιστική εκ-
μετάλλευση και ταυτόχρονα την εκφράζει, την
ισχυροποιεί και την νομιμοποιεί. Η αξιολόγηση
μεταμορφώνει την εκμετάλλευση και την ταξι-
κή ανισότητα σε «φυσικούς» και «ορθολογι-
κούς» δείκτες, περιορίζοντας σε βαθμό εξα-
φάνισης τις αντίθετες φωνές. Στη σημερινή πε-
ρίοδο της καπιταλιστικής κρίσης όπου η εκ-
παίδευση γίνεται εμπόρευμα, όπως ο καφές
και τα καλλυντικά, η αξιολόγηση περνάει από
τον παραδοσιακό ρόλο του τυπικού κοινωνικού
ελέγχου των εκπαιδευτικών στην «τιμαριθμο-
ποίηση» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προ-
κειμένου αυτή να έχει «ανταλλακτική αξία» για
να κινηθεί στα διεθνή χρηματιστήρια των
αξιών.

Είναι σαφές ότι η αυτοαξιολόγηση, η αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η αξιολόγη-
ση του εκπαιδευτικού, η αποτίμηση, ή με όποιο
άλλο όνομα μεταμφιεστεί, με όποια μορφή κι
ανεξάρτητα από το περιτύλιγμά της, καλείται
να προωθήσει και να υλοποιήσει τις αναδιαρ-
θρώσεις, την ταξική-αντιεκπαιδευτική πολιτι-
κή κατηγοριοποίησης σε σχολεία της πλέμ-
πας- των πολλών,  και της ελίτ-αριστοκρατίας,
με τα γνωστά “κουπόνια” και την “ελεύθερη
επιλογή σχολείου”, την πολιτική της υποχρη-
ματοδότησης, των χορηγών, του περιορισμού
των διορισμών, των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων, της κινητικότητας, της καθήλωσης
του μισθού και τελικά της απόλυσης.

Στην πραγματικότητα έρχεται να μεταθέσει
την ευθύνη στη σχολική μονάδα και να ενοχο-
ποιήσει για όλα τα κακώς κείμενα του εκπαι-
δευτικού συστήματος ατομικά τον εκπαιδευτι-
κό, να νομιμοποιήσει και να εδραιώσει την κοι-
νωνική ανισότητα σε όλες της τις διαστάσεις.
Κι αυτό, όταν η ταξική κοινωνία είναι πανταχού
παρούσα μέσα στο σχολείο και μέσα στην τάξη
(το πρόβλημα του μορφωτικού επιπέδου της
οικογένειας, η επέκταση της φτώχειας και της
ανεργίας και γενικά όλα τα προβλήματα που η
αντιλαϊκή πολιτική φορτώνει στους εργαζόμε-
νους και στη νεολαία).  Η αξιολόγηση αποτελεί
παραπέρα σύστημα ιδεολογικού ελέγχου και
του ίδιου του εκπαιδευτικού, που με φόβο τη
δυσμενή του μεταχείριση, την εργασιακή “κι-
νητικότητα” κ.λπ., μπορεί να λειτουργεί σαν
παθητικό γρανάζι του συστήματος μέχρι και να
μετατραπεί σε εργαλείο – μοχλό για αντιπαι-
δαγωγικές διαδικασίες.

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών στο πεδίο της
αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης, συνέβαλε

Στο προγραμματικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία και στο Κεφάλαιο 1 «ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση» επισημαίνεται: «Οι εκπαιδευτικές επιλογές της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ, όπως και αυτές των μνημονιακών κυβερνήσεων, εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο της κυρίαρχης νεοφιλελεύθερης

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στις οδηγίες του ΟΟΣΑ, του ΠΟΕ, της GATS και
των ευρωπαϊκών συνθηκών της Μπολόνια, της Πράγας κλπ. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές οδηγεί στη συρρίκνωση και

διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και στην άκρατη ιδιωτικοποίηση όλων των εκπαιδευτικών δομών»
Αυτά σημείωνε το προγραμματικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία λίγους μόλις μήνες πριν από τις εκλογές της

25ης Ιανουαρίου 2015!
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καθοριστικά στην ιδεολογική και πολιτική
απονομιμοποίηση της αξιολόγησης, αναδει-
κνύοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της εκπαιδευτικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής
Ένωσης – ΟΟΣΑ - κυβερνήσεων, αποδει-
κνύοντας, και από τη διεθνή εμπειρία, ότι δεν
μπορεί να διαχωριστεί σε καλή και κακή,
«παιδαγωγική» ή τιμωρητική, εσωτερική ή
εξωτερική, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση δεν
μπορεί παρά να είναι μοχλός ιδεολογικής χει-
ραγώγησης και υποταγής, μισθολογικής κα-
θήλωσης και απόλυσης. 

Άλλωστε η αξιολόγηση αποτελεί βασικό συ-
στατικό της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για την
εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα απ’ τα
βασικότερα εργαλεία για την προσαρμογή της
στις ανάγκες της οικονομικής ολιγαρχίας, μέ-
σω της άμεσης σύνδεσής της με τις επιχειρή-
σεις (μαθητεία, οι επιχειρήσεις στις σχολικές
τάξεις κλπ), αλλά και την ιδιωτικοποίηση με-
γάλου μέρους της λειτουργίας της. Αυτά προ-
κύπτουν άλλωστε απ’ τα επίσημα κείμενα της
Ευρωπαϊκής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του ΟΟΣΑ. 

Δεν υπάρχει αξιολόγηση «αυτή καθεαυτή»,
αφού καμιά αξιολόγηση δεν μπορεί να διαχω-
ριστεί από τους σκοπούς τους οποίους επιδιώ-
κει. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην εκ-
παίδευση, εφόσον αυτή προχωρήσει, θα είναι
αντίστοιχο του περιεχομένου και των στόχων
που θέτει η αντιεκπαιδευτική πολιτική των
μνημονίων.

ΠΩΣ Ο ΟΟΣΑ ΣΤΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
“Καλοπληρωμένοι, τεμπέληδες και
υπεράριθμοι” οι εκπαιδευτικοί
μας;

Στην Έκθεση που συνέταξε ο οργανισμός για
την ελληνική εκπαίδευση (η οποία προβλέπε-
ται να επικαιροποιηθεί μέχρι τον Απρίλιο του
2016) περιλαμβάνονται: 

• Καταργήσεις και συγχωνεύσεις των μικρό-

τερων σχολικών μονάδων, ώστε ο ελάχιστος
αριθμός των μαθητών να φτάνει τους 75 στα
Δημοτικά, τους 150 στα Γυμνάσια και τους 250
στα Λύκεια.

• Αύξηση του ανώτατου ορίου μαθητών
στους 30 ανά τμήμα.

• Αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου διδα-
σκαλίας στις 22 ώρες χωρίς καμία μείωση ανά-
λογα με τα έτη υπηρεσίας.

• Νέο μισθολόγιο με μείωση της μισθολο-
γικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ

Επειδή τα πορίσματα του ΟΟΣΑ έχουν πολ-
λές φορές στο παρελθόν αξιοποιηθεί προκει-
μένου να στιγματιστούν οι εκπαιδευτικοί ως
υπεράριθμοι - ή ακόμη και ως τεμπέληδες- εί-
ναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε ότι η συγ-
κεκριμένη Έκθεση είναι μία στρατευμένη προ-
σπάθεια να δικαιολογηθούν απολύσεις και δεν
διεκδικεί δάφνες επιστημονικής εγκυρότητας.
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή κ. Γιάν-
νη Βαρδαλαχάκη, τα στοιχεία που χρησιμοποι-
ούνται είναι παραπλανητικά, επιλεκτικά και
αναξιόπιστα ενώ τα συμπεράσματα έρχονται σε
ευθεία αντίθεση με την εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα των ασφυκτικά μεγάλων τμημάτων,
των τραγικών ελλείψεων προσωπικού, του
υπερβολικού και ολοένα αυξανόμενου φόρτου
εργασίας.

Ας αποδομήσουμε λοιπόν τα ψευδοεπιχει-
ρήματα με τα οποία επιχειρείται να ενδυθεί η
επίθεση εναντίον της δημόσιας εκπαίδευσης.

1. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΙΣΘΟΣ

Η ανάγνωση του πίνακα 1 φανερώνει ότι οι
Έλληνες εκπαιδευτικοί περνούν στην αίθουσα
20,5 διδακτικές ώρες κατά μέσο όρο την
εβδομάδα, μισή ώρα παραπάνω από τον αν-
τίστοιχο μέσο όρο των χωρών, για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα δεδομένα.
Η σύγκριση του μισθού με το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ της χώρας επιβεβαιώνει επίσης ότι οι
Έλληνες καθηγητές κατατάσσονται χαμηλό-
τερα στην εγχώρια εισοδηματική κλίμακα σε
σχέση με την Ευρωζώνη, όπου ο εκπαιδευ-

τικός είναι ένας συγκριτικά καλύτερα αμει-
βόμενος μισθωτός. Κοντολογίς, οι Έλληνες
καθηγητές διδάσκουν κατά κανόνα περισσό-
τερο από τους ευρωπαίους συναδέλφους
τους, επιβαρύνονται με περισσότερα καθή-
κοντα και μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για το
σπίτι - και όλα αυτά με περίπου τις μισές ετή-
σιες αποδοχές.

2. ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Στον πίνακα 2 φαίνεται καθαρά ότι οι έλληνες
καθηγητές διδάσκουν 36 εβδομάδες τον χρόνο
όταν ο μέσος όρος για τις χώρες της Ε.Ε είναι
επίσης 36 εβδομάδες τον χρόνο. Σύμφωνα με
τον εκπαιδευτικό αναλυτή κ. Δημήτρη Τσιριγώ-
τη, στους αρχικούς πίνακες του ΟΟΣΑ οι εβδο-
μάδες που είχαν δηλωθεί ήταν μόλις 31. Αυτό
το στοιχείο χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για
να επιβληθεί η γνωστή αύξηση ωραρίου κατά
2 ώρες στους έλληνες εκπαιδευτικούς το 2013.
Όμως το στοιχείο αυτό ήταν ψευδές γιατί δεν
συμπεριλάμβανε και τις 5 περίπου εβδομάδες
εξετάσεων (προαγωγικές, επαναληπτικές, πα-
νελλήνιες κ.λ.π ) που λαμβάνουν χώρα στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Να το-
νίσουμε εδώ ότι οι άλλες χώρες και θεωρούν
τις μέρες των εξετάσεων ως μέρες διδασκα-
λίας, αλλά και έχουν πολύ λιγότερες μέρες εξε-
τάσεων από το δικό μας σχολείο.

3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο μέσος όρος του αριθμού των μαθητών
ανά τμήμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
στην Ελλάδα είναι λίγο μεγαλύτερος (22 μα-

Με άρθρο τους στην ΑΥΓΗ (με τίτλο «Το υπουργείο Παιδείας «εκτελεί» κατά γράμμα τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ, τις
αξιολογήσεις της τρόικα και τις δεσμεύσεις του μνημονίου», ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Τάσος
Κουράκης σημείωνε: «Παρακολουθώντας κανείς την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής τα πέντε χρόνια των

μνημονίων έρχεται αντιμέτωπος με ένα κομβικό ερώτημα. Ποιος αποφασίζει για την ελληνική εκπαίδευση και από
ποιον χαράσσεται η ατζέντα; …Το σημείο εκκίνησης της εφαρμογής των μνημονίων στην ελληνική εκπαιδευτική

πολιτική θα μπορούσε να το τοποθετήσει κανείς σε διάφορα πολιτικά γεγονότα. Αδιαμφισβήτητα όμως ένα από τα
πλέον κομβικά σημεία αποτελεί η ενεργή ανάμειξη του ΟΟΣΑ στα ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα το 2011, με
το ρόλο του «ανεξάρτητου αξιολογητή» της ελληνικής εκπαίδευσης… Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΟΣΑ πρότεινε μεταξύ

άλλων το 2011, τους δύο βασικούς πυλώνες της μετέπειτα μνημονιακής πολιτικής στη εκπαίδευση».
Μα ω! του θαύματος, δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι καθώς, δυο μόλις μήνες αργότερα στις 11 Φλεβάρη

2015, η νέα κυβέρνηση κάλεσε τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και ο
Πρωθυπουργός Α. Τσίπρας μαζί με τον Γ.Γ. του ΟΟΣΑ Ανχέλ Γκουρία ανακοίνωσαν τη σύσταση μιας μόνιμης

επιτροπής συνεργασίας, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «η Ελλάδα πρέπει να τολμήσει τις μεταρρυθμίσεις που
δεν τόλμησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις»...
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θητές ανά τμήμα) από μέσο όρο των χωρών
της Ε.Ε (21 μαθητές ανά τμήμα).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γιώργο Καββα-
δία, τίθεται και ένα μείζον θέμα εγκυρότητας
τέτοιων στατιστικών μελετών που ουσιαστι-
κά για να βρουν την αναλογία εκπαιδευτι-
κών- μαθητών απλά κάνουν μια διαίρεση του
συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών με
τον συνολικό αριθμό των μαθητών χωρίς να
λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της εκπαίδευσης της κάθε χώρας. Ει-
δικά για τη χώρα μας δεν λαμβάνουν υπόψη

ότι υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και απομα-
κρυσμένα χωριά όπου οι εκπαιδευτικοί είναι
πολλές φορές ακόμα και περισσότεροι από
τους μαθητές.

Όπως αναφέραμε η κυβέρνηση έχει ήδη
δεσμευτεί για μείωση της μισθολογικής δα-
πάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το 2019,
κάτι που με δεδομένη την ύφεση που ανα-
μένεται τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της έν-
τασης της λιτότητας και του αποπληθωρι-
σμού δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς
περαιτέρω δραστικές περικοπές στους ονο-
μαστικούς μισθούς και κατά συνέπεια οι εκ-
παιδευτικοί ως μία από τις μεγαλύτερες
ομάδες δημοσίων υπαλλήλων έχουν ιδιαίτε-
ρους λόγους να ανησυχούν. 

Oι περικοπές στην Παιδεία από το 2010
φτάνουν ήδη τα 2,26 δισεκατομμύρια ευρώ
το χρόνο, με σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια από
αυτά να προέρχονται από τους μισθούς των
εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, η συνο-
λική δαπάνη για τη μισθοδοσία μόνιμων και

αναπληρωτών (μικτές αποδοχές και εργο-
δοτικές εισφορές) έχει μειωθεί κατά 26,3%
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά
36,2% στη Δευτεροβάθμια. Μάλιστα, το
«κούρεμα» στις καθαρές αποδοχές είναι αρ-
κετά μεγαλύτερο, καθώς έχουν αυξηθεί ση-
μαντικά οι φορολογικές και ασφαλιστικές
κρατήσεις. Το ίδιο διάστημα, ο αριθμός των
καθηγητών έχει μειωθεί κατά 28%, ενώ η
αδιοριστία των τελευταίων ετών, οι μαζικές
συνταξιοδοτήσεις και η επέλαση νέων μορ-
φών αναπλήρωσης (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, κ.α.) έχουν
μεταβάλει δραματικά τόσο την αναλογία των
ελαστικά εργαζόμενων εκπαιδευτικών ως
ποσοστό του συνόλου όσο και τα εργασιακά
τους δικαιώματα.

Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί τα στοιχεία με τον
ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούν οι μεθυσμένοι
τους φανοστάτες. Όχι για να φωτιστούν αλλά
για να στηριχθούν. Ωστόσο οι σκοπιμότητες
αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα.

Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και με λατινικούς χαρακτήρες OECD) είναι ένας
διεθνής ιμπεριαλιστικός οργανισμός με 34 κράτη τακτικά μέλη, που δημιουργήθηκε το 1961. Σημερινός γ.γ. του ΟΟΣΑ (από
το 2006) είναι ο Angel Gurría, Μεξικανός, καταστροφέας της μεξικανικής οικονομίας 20 χρόνια πριν (υπό τις εντολές του

ΔΝΤ), άνθρωπος του διεθνούς τραπεζικού κυκλώματος και υπουργός Οικονομίας της διαβόητης κυβέρνησης Zedillo.

Εβδομαδιαίο Ωράριο Διδασκαλίας και Κατώτατος Μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χώρα

Εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας Ετήσιος κατώτατος μισθός

Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο
Κατώτατος

Ονομαστικός μι-
σθός

Κατώτατος μισθός
σε Ισοδύναμα

Αγοραστικής Δύ-
ναμης (ΡΡS)

Κατώτατος μισθός
ως % του κατά κε-

φαλήν ΑΕΠ

Ελλάδα 18 23 20,5 12.424,50 14.608,20 75,3
Βέλγιο* 20 24 22 31.434,80 27.902,80 88,3
Γερμανία 21 28 24,5 47.948,40 45.705,20 140,2
Ισπανία 20 20 20 33.480,00 37.200,00 148,8
Γαλλία 15 18 16,5 28.119,60 24.878,40 87,6
Ιταλία 18 18 18 25.731,50 25.537,30 97,1
Κύπρος 18 24 21 26.397,00 29.665,20 125,7
Λετονία 21 21 21 4.565,50 6.749,00 39,7
Λιθουανία 18 18 18 3.811,40 6.266,20 32,3
Λουξεμβούργο 21 21 21 81.249,30 67.085,70 95,7
Μάλτα 20 20 20 19.117,20 24.487,20 107,4
Αυστρία 20 22 21 33.756,60 30.212,60 88,6
Πορτογαλία 14 22 18 21.999,60 28.246,40 135,8
Σλοβενία 19 20 19,5 17.202,50 21.429,40 98,3
Σλοβακία 22 22 22 6.881,60 10.120,00 50,6
Φινλανδία 16 24 20 35.882,60 29.052,40 96,2
Κροατία 18 20 19 8.690,40 13.717,20 85,2
Ουγγαρία 22 22 22 6.446,40 11.123,20 63,2
Ρουμανία 16 18 17 3.391,20 6.829,50 47,1

Μέσος όρος Ε.Ε. 18,8 21,2 20 24.228,10 24.789,30 90,4

*Μέσος όρος και για τις τρεις κοινότητες. Σημείωση: Τα μισθολογικά δεδομένα αναφέρονται στη σχολική χρονιά 2013-14 και αφορούν την Κατώ-
τερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πηγές: Δίκτυο Ευρυδίκη, Eurostat, Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies.
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Με περικοπή μιας ημέρας ολοκληρώθηκε
το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας
των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα
από 1 έως και 3 Ιουλίου, οπότε και διεξήχθη-
σαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου
ΔΣ, καθώς και των αντιπροσώπων για το επερ-
χόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, το οποίο είναι
προγραμματισμένο για το χειμώνα του 2016.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μόλις λίγα
24ωρα μετά την ανακοίνωση του δημοψηφί-
σματος και εν μέσω ραγδαίων και δραματικών
πολιτικών εξελίξεων. Το κεντρικό πολιτικό πε-
ρίγραμμα έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέ-
ον δραματικό τρόπο ότι τα εργαζόμενα στρώ-
ματα και ο λαός θα βρεθούν σύντομα σε πολύ
πιο δεινή θέση, ως αποτέλεσμα των αχαλίνω-
των και τρομοκρατικών εκβιασμών που ασκούν
οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, καθώς και της
πλήρους υποταγής και ευθυγράμμισης της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στις απαιτήσεις για συνέχιση
και διαιώνιση της πολιτικής των Μνημονίων.

Μέσα σε αυτό το γενικό περίγραμμα, το συ-
νέδριο της ΟΛΜΕ δεν κατόρθωσε να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων, αλλά και της ανα-
γκαιότητας να βγει το οργανωμένο συνδικα-
λιστικό και εργατικό κίνημα αποφασιστικά στο
προσκήνιο για να αναχαιτίσει τη νέα αντιλαϊκή
λαίλαπα. 

Από την πλευρά του νέου συσχετισμού δύ-
ναμης, οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ/ΣΥΡΙΖΑ
καταλαμβάνουν την πρώτη θέση με 133 ψή-
φους και 4 έδρες.

Η συνδικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ/ΝΔ
ήρθε δεύτερη με 84 ψήφους και 3 έδρες, ενώ
οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ έλαβαν 66, παγιώνοντας
την παρουσία τους με 2 έδρες στο ΔΣ. Ακο-
λουθούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ με 51
και επίσης 2 έδρες, ενώ για πρώτη φορά
απουσιάζει από το νέο ΔΣ η ΠΕΚ/ΠΑΣΚ, η
παράταξη του ΠΑΣΟΚ, η οποία έλαβε μόλις
27 ψήφους.

Η κυβερνητική παράταξη των ΣΥΝΕΚ, βγήκε
από το συνέδριο ιδιαίτερα ενισχυμένη, κυρίως

λόγω της πολιτικής ηγεμονίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η
παράταξη της ΔΑΚΕ, παρά τη σημαντική πτώση
της διατηρεί τις δυνάμεις της σε επίπεδο
εδρών στο ΔΣ, πράγμα που αποτυπώνει μια
ισχυρή ακόμα βάση και επιρροή μέσα στον
κλάδο των εκπαιδευτικών. Αντίθετα η παράτα-
ξη της ΠΕΚ/ΠΑΣΚ ακολουθεί απολύτως την
ελεύθερη πτώση κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ και
σχεδόν εξαφανίζεται από τον πολιτικοσυνδι-
καλιστικό χάρτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση. Το ΠΑΜΕ, παρόλο που διατηρεί τις έδρες
του στο νέο ΔΣ, εντούτοις χάνει σημαντικές δυ-
νάμεις, κυρίως ως αποτέλεσμα της πολιτικής
του απομόνωσης, συνοδευόμενο από το γεγο-
νός ότι βρέθηκε εκτός όλων των μεγάλων αγώ-
νων και κινητοποιήσεων του κλάδου κατά τη
διετία 2013 – 2015 (διαθεσιμότητες – απολύ-
σεις, απεργία Σεπτέμβρη 2013, αξιολόγηση,
κλπ). Τέλος, το συνδικαλιστικό μέτωπο των ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – στο οποίο συμμετέχουν ενεργά
και δραστήρια οι δυνάμεις του Εκπαιδευτικού
Ομίλου – κατόρθωσε να συγκρατήσει τις δυνά-

Ένας σύντομος απολογισμός
για τα Εκπαιδευτικά συνέδρια σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

Το διάστημα από τα τέλη του Ιουνίου μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα
συνέδρια των δύο εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Τα δύο συνέδρια έλαβαν χώρα εν μέσω
ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Ο λαός βρέθηκε αντιμέτωπος με τους ακραίους εκβιασμούς, τις κλειστές

τράπεζες, τα τελεσιγράφα και τις απειλές περί χρεοκοπίας και καταστροφής από σύσσωμη τη ντόπια ολιγαρχία, τον αν-
τιδραστικό συρφετό των μεγαλοκαναλαρχών, του ΣΕΒ, ακόμα και της ξεπουλημένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Ενορχηστρωτές
της νέας αντιλαϊκής λαίλαπας ήταν για μια ακόμα φορά οι ευρωπαίοι και αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, οι οποίοι με τις
αποκάλυπτες και χυδαίες παρεμβάσεις τους απαιτούσαν την άνευ όρων υποταγή του λαού και την άμεση υπογραφή του

τρίτου και πιο σκληρού μνημονίου εξαθλίωσης και υποτέλειας. Μέσα σε αυτό το
πολιτικό περίγραμμα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πανέτοιμη για την πειθήνια προσαρμογή
της στις προσταγές των ιμπεριαλιστών, μετέτρεψε σε λίγα 24ωρα το ΟΧΙ του ελληνικού
λαού σε ένα κατάπτυστο ΝΑΙ. Μέσα σε κλίμα «εθνικής ενότητας και ομοψυχίας» η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συναντήθηκε στην ίδια όχθη με τις κατ’ εξοχήν μνη-
μονιακές δυνάμεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Ποτάμι και τώρα από κοινού χαλκεύουν για το λαό
νέα πολύχρονα δεσμά υποτέλειας και εξάρτησης.

Παρουσιάζουμε εδώ ένα σύντομο απολογισμό των δύο συνεδρίων. Παρά το γεγονός
ότι ο πολιτικός χρόνος που έχει παρέλθει από την πραγματοποίησή τους μέχρι
σήμερα είναι μακρύς και με δεδομένο τις πυκνές και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις
που μεσολάβησαν (δημοψήφισμα, τρίτο μνημόνιο, εκλογές) εντούτοις ο απολογισμός
διατηρεί τη σχετική του αυτοτέλεια και σημασία. Άλλωστε τα «αντιτετράδια» και ο
Εκπαιδευτικός Όμιλος έδωσαν όλες τους τις δυναμεις τόσο μέσα στα συνέδρια όσο
και ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα, είτε μέσα από τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ή και αυ-

τοτελώς, στην υπηρεσία και στο σωστό προσανατολισμό του κινήματος.

17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ - Μερικά αναγκαία συμπεράσματα



γράφει ο Χρίστος Σόφης
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μεις του, έχοντας τις μικρότερες δυνατές απώ-
λειες, παγιώνοντας έτσι την παρουσία τους με
δύο έδρες στο ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Ορισμένες εκτιμήσεις
Τόσο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου όσο

και από τις διαδικασίες ολοκλήρωσης (ψηφο-
φορίες, αποφάσεις συνεδρίου κλπ) το σώμα
στάθηκε ιδιαίτερα αδύναμο να απαντήσει, από
τη σκοπιά των εργαζομένων, στην πολιτική
συγκυρία που βρίσκεται σε εξέλιξη, στους
ωμούς εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα των ιμ-
περιαλιστών, καθώς και την πορεία υποταγής
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δυνάμεις και
τα στελέχη του νέου κυβερνητισμού βρέθηκαν
σε ρόλο απολογητή απέναντι στην κυβερνητική
πολιτική, ρίχνοντας αποκλειστικά τα βάρη και
τις ευθύνες για τη δραματική κατάσταση στις
«έξωθεν» πιέσεις και απειλές. Η στάση τους
στη πράξη αθώωνε πλήρως όλη τη μέχρι τότε
κυβερνητική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συ-
νίσταται στη διατήρηση όλων των μνημονίων
και των 500 περίπου εφαρμοστικών νόμων των
κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα έδω-
σαν σκληρή μάχη –χωρίς όμως επιτυχία– ώστε
το συνέδριο να καλέσει τους εκπαιδευτικούς
να «ψηφίσουν ΟΧΙ στους εκβιασμούς και τις
απειλές της ΕΕ», βγάζοντας όμως από το κά-
δρο την πλήρη ευθυγράμμιση του ΣΥΡΙΖΑ στα
κελεύσματα και τις απαιτήσεις των ιμπεριαλι-
στών, τους όρκους πίστης και υποταγής του Α.
Τσίπρα στο «κοινό ευρωπαϊκό όραμα και νό-
μισμα». Ταυτόχρονα έβαλαν όλα τα προβλήμα-
τα που αφορούν την εκπαίδευση και τους εκ-
παιδευτικούς σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, πα-
ραπέμποντάς τα σε αβέβαιο μέλλον, με την
«υπόσχεση» πως δεν παύουν να τα υπερασπί-
ζονται. Όμως το προεκλογικό τους σύνθημα
«ούτε βήμα πίσω» αποδείχθηκε μέσα στο συ-
νέδριο πως είναι στην πραγματικότητα πολλά
βήματα πίσω, πως όλα τα αιτήματα και οι διεκ-
δικήσεις του κλάδου μπαίνουν στο «εικονο-
στάσι», με πρόσχημα την «κατάσταση δημο-
σιονομικών της χώρας».

Ο έξαλλος και δήθεν αντιμνημονιακός λόγος
της ΔΑΚΕ, πίσω από τις χοντρές γραμμές, επί
της ουσίας επεδίωκε να επιβεβαιώσει πως η
πολιτική της  φτώχειας, της  εξαθλίωσης και
της υποτέλειας που επέβαλαν οι κυβερνήσεις
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ αποτελεί μονόδρομο για το λαό
και τον τόπο. Οι όψιμοι υψηλοί τόνοι αντιπα-
ράθεσης απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ,
καθώς επίσης και η ανάδειξη των αδιεξόδων
της πολιτικής του από τη μεριά της ΔΑΚΕ, επί
της ουσίας αθωώνει πλήρως όλη την πορεία
της κοινωνικής καταστροφής  όλων των κυ-
βερνήσεων των προηγούμενων χρόνων.  Άλ-
λωστε αποτελεί μέγιστη υποκρισία να μιλούν
στο όνομα των εκπαιδευτικών και των εργαζο-
μένων οι δυνάμεις αυτές που τόσα χρόνια απο-
τελούσαν στυλοβάτες αυτής της πολιτικής. Έχει
επίσης ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε πως σε
ό,τι αφορά στο ζήτημα του δημοψηφίσματος,

το οποίο αντικειμενικά άνοιξε μέσα στο συνέ-
δριο, οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ, παρόλο που πολύ
θα ήθελαν να βγουν απροκάλυπτα με το «ΝΑΙ»,
αυτό δεν το κατόρθωσαν λόγω των εσωτερικών
τους αντιθέσεων, μιας και σημαντικό τμήμα
τους βρίσκεται στις τάξεις των ΑΝΕΛ.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ για μια ακόμα
φορά απέδειξαν πως βρίσκονται στα λόγια «εν-
τός» του συνδικάτου, στην πράξη όμως «εκτός
και εναντίoν». Πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις
τοποθετήσεων στελεχών του, η συντριπτική
πλειοψηφία προσπαθούσε να αιτιολογήσει τον
αναχωρητισμό από όλους τους αγώνες του κλά-
δου, την περιχαράκωση πίσω από τη λεγόμενη
«ταξική καθαρότητα» και τον «άλλο προσανα-
τολισμό του συνδικαλιστικού κινήματος», ο
οποίος θα πρέπει να βρίσκεται στις ράγες του
δρόμου προς τη «λαϊκή εξουσία» του ΚΚΕ.

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, όπως όλο το προηγού-
μενο διάστημα έτσι και μέσα στο συνέδριο, ανέ-
βασαν τους τόνους της αντιπαράθεσης απέναν-
τι στον επερχόμενο αντιλαϊκό αρμαγεδώνα κυ-
βέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. Ταυτόχρονα ανέδειξαν
ως ένα βαθμό και το σύνολο των δραματικών
προβλημάτων της εκπαίδευσης τα οποία ζη-
τούν λύση, διεκδικώντας την άμεση λήψη απο-
φάσεων από το σώμα ώστε να μπορέσουν να
μπουν αγωνιστικές παρακαταθήκες για το επό-
μενο διάστημα.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, βασική συνιστώ-
σα των Παρεμβάσεων, είχε και τη δική του αυ-
τοτελή και δραστήρια παρουσία μέσα στο συ-
νέδριο. Οι περισσότεροι από τους συντρόφους
και συναγωνιστές που ήταν σύνεδροι, πήραν
το λόγο και τοποθετήθηκαν προβάλλοντας και
τις ιδιαίτερες θέσεις του Ομίλου, αναδει-
κνύοντας με ιδιαίτερο τρόπο την ανάγκη να
ξεδιπλωθούν λαϊκοί αγώνες με αντιιμπερια-
λιστική κατεύθυνση. Διακίνησαν πλατιά τόσο
τη διακήρυξη του Εκπαιδευτικού Ομίλου όσο
και την ανακοίνωση της ΛΑ-ΑΑΣ και των
ΚΚΕ(μ-λ) & Μ-Λ ΚΚΕ για το δημοψήφισμα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε
πως για πρώτη φορά και με αφορμή το δημο-
ψήφισμα προκλήθηκε ρωγμή στα πλαίσια των
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, από την μεριά των δυνάμεων
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με πρόσχημα την αρχή της
«πλειοψηφίας», επέβαλαν τη θέση του «ΟΧΙ»
για το δημοψήφισμα.  Η πρόταση αυτή δεν έγινε
αποδεκτή, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις του Εκ-
παιδευτικού Ομίλου από κοινού με τις Αγωνι-
στικές Κινήσεις να καταθέσουν δικό τους ψή-
φισμα –κάλεσμα για αποχή από το δημοψήφι-
σμα με το πλαίσιο της ΛΑ-ΑΑΣ. Είναι η πρώτη
φορά που παρουσιάζεται ρωγμή στα πλαίσια
των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ και μάλιστα με αφορμή
… τις κάλπες του δημοψηφίσματος. Αν μάλιστα
συνυπολογίσουμε τον σχεδόν απόλυτα απο-
κλεισμό από το επερχόμενο συνέδριο της ΑΔΕ-
ΔΥ κάθε άλλης φωνής και συλλογικότητας πλην
του ΝΑΡ, αποδεικνύεται έ μπρακτα ποιος πραγ-
ματικά αποτελεί δύναμη ευθύνης και ενότητας
των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.

Οι αποφάσεις του 17ου συνεδρίου
έμειναν στα μισά του δρόμου

Αυτό που έμεινε από τις ημέρες του συ-
νεδρίου, ήταν τελικά μια επικαιροποίηση
των αποφάσεων και των διεκδικήσεων του
16ου συνεδρίου, η οποία όμως έμεινε στη
διατύπωση χωρίς να πάρει συγκεκριμένη
σάρκα και οστά. Είναι προφανές πως όλα τα
αιτήματα πάλης, το διεκδικητικό πλαίσιο
των εκπαιδευτικών, ο αγώνας για την ανα-
τροπή της πολιτικής των Μνημονίων παρα-
μένουν ζωντανά και επίκαιρα. Το 16ο συνέ-
δριο αποτελούσε προϊόν των δοσμένων συν-
θηκών που επικρατούσαν την περίοδο του
2013, με την όξυνση της επίθεσης απέναντι
στην εκπαίδευση (διαθεσιμότητες, «νέο»
Λύκειο, αξιολόγηση).

Αν λοιπόν για τις ταξικές δυνάμεις στην
εκπαίδευση όλα τα αιτήματα και οι διεκδι-
κήσεις παραμένουν φωτεινός σηματοδότης
για νέους αγώνες, δεν μπορούμε να ισχυρι-
στούμε το ίδιο για τις δυνάμεις του παλιού
και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΣΥ-
ΝΕΚ – ΔΑΚΕ). Έτσι ακόμα κι αν οι δυνάμεις
του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν στην επικαιροποί-
ηση των προηγούμενων αποφάσεων, καμία
απολύτως εμπιστοσύνη δεν θα πρέπει να
υπάρχει, μιας και έχουν από πολύ νωρίς
φροντίσει να ροκανίσουν κάθε διεκδίκηση,
να μετατρέψουν σε «εικονίσματα» όλα τα αι-
τήματα για να τα επικαλούνται μόνο σε δη-
μόσιες εκδηλώσεις. Όταν όμως θα γίνονται
αιχμές πάλης, θα επαναφέρουν με κάθε
τρόπο τη γνωστή στάση του απολογητισμού
και υπεράσπισης της κυβερνητικής πολιτι-
κής. Με λίγα λόγια θα επιχειρήσουν και το
επόμενο διάστημα –όπως και πριν– να εμ-
πεδώσουν στη συνείδηση του κόσμου της
εκπαίδευσης την υποχώρηση και την πα-
γίωση της αντιλαϊκής πολιτικής στην εκπαί-
δευση.

Το νέο περιβάλλον στην κορυφή της Ομο-
σπονδίας προδιαγράφεται ως ιδιαίτερα
«αφιλόξενο». Οι μαχόμενες δυνάμεις τις
εκπαίδευσης, πέρα από την ασκούμενη κυ-
βερνητική πολιτική που συνθλίβει την εκ-
παίδευση, τους εκπαιδευτικούς και τη νέα
γενιά, έχουν ακόμα να αντιμετωπίσουν το
νέο και παλιό κυβερνητικό συνδικαλισμό,
που είναι ακόμα πιο ενισχυμένος καθώς και
τις δυνάμεις του αναχωρητισμού. Λαμβά-
νοντας υπόψη τους νέους συσχετισμούς,
χωρίς όμως να υποτασσόμαστε σε αυτούς,
ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και μέσα από τις
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ θα δώσει όλες του τις δυ-
νάμεις ώστε το εκπαιδευτικό κίνημα να μην
γίνει παρακολουθητής των εξελίξεων ούτε
χειροκροτητής της κυβερνητικής πολιτικής,
αλλά αντίθετα να βγει αποφασιστικά στο
δρόμο του ανυποχώρητου και αποφασιστι-
κού αγώνα, ενάντια σε όλα τα μνημόνια της
φτώχειας και της υποτέλειας.
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Στους μήνες του 2015 που κύλησαν, πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο και εκπαιδευτικοί –όπως ασφα-
λώς λαός και χώρα συνολικότερα– διένυσαν μία «θάλασσα» πυ-

κνού πολιτικού χρόνου.
Γνωρίσαμε την «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,

βιώσαμε πολύμηνο διάστημα κατά το οποίο, όπως σωστά είχε επιση-
μανθεί από νωρίς, περάσαμε από το «βασίλειο» της αυταρχικής μνη-
μονιακής διακυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων ετών στο
«βασίλειο» των φουντωμένων προσδοκιών και θεριεμένων αυταπατών
,που καλλιέργησε η νέα κυβέρνηση, ήδη ως αντιπολίτευση.

Ήταν τόσα τα προβλήματα που σωρεύονταν στις πλάτες εργατικών
και λαϊκών στρωμάτων απ’ την επιβολή των ιμπεριαλιστικών δεσμών
ήταν τόση η συσσωρευμένη  οργή των καταπιεσμένων σε κάθε τομέα
εργαζόμενων, ώστε κάτω από τους δεδομένους ταξικούς συσχετισμούς
δύναμης της περιόδου ακούστηκε θελκτικότατο το κάλεσμα των δυ-
νάμεων του ΣΥΡΙΖΑ για κυβερνητική αλλαγή, η οποία μέσω της «δια-
πραγμάτευσης» θα έδινε ποθητές λύσεις σε εργατικά και λαϊκά στρώ-
ματα που υπέφεραν και εξακολουθούν να υποφέρουν απ’ τις εφαρ-
μοζόμενες σε βάρος τους πολιτικές.

Η λογική του κυβερνητισμού, μάλιστα με «αριστερό» πρόσημο, ήταν
αυτή που έδωσε ώθηση στη «λύση» που έμοιαζε ως η πιο προσιτή,
άμεση και εύκολη  για μεγάλες μερίδες του λαού, για γρήγορες και
άκοπες λύσεις σε ένα πολύ πιο σοβαρό και σύνθετο ζήτημα απ’ ό, τι
οι ρεφορμιστικές και καιροσκοπικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ παρουσία-
ζαν. Μεγάλες μερίδες του λαού που πίστεψαν σ ’αυτήν την εύκολη με-
τάβαση από το καθεστώς της υποτέλειας, της εξαθλίωσης, της φτώ-
χιας και της τεράστιας ανεργίας που επέβαλαν οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ υπακούοντας τυφλά στις βουλές ιμπεριαλιστών
και ντόπιων μεγαλοαστών έβγαλαν στεναγμό ανακούφισης, πιστεύον-
τας στις υποσχέσεις για σχίσιμο των μνημονίων και για μια επιστροφή
στην προηγούμενη κατάσταση μέσω της ψήφου!

Η πορεία των πραγμάτων είναι  βέβαια γνωστή, από τις ελπίδες των
πρώτων ημερών που ακολουθούσαν τη νίκη της νέας κυβέρνησης με
ένα αίσθημα αναμονής που μετατρεπόταν σταδιακά σε απογοήτευση.
Κανένα «σχίσιμο των μνημονίων» δεν υπήρξε. Υπήρξαν αντίθετα η
συμφωνία του Φλεβάρη, η ατέρμονη και εξ’ αρχής κάλπικη και φαλ-
κιδευμένη «διαπραγμάτευση» με τους δυνάστες του λαού, ξένους και
ντόπιους, η εμφάνιση του κυβερνητικού μνημονίου των 47 συν κάποιων
επιπλέον σελίδων που εξανέμιζε τις προσδοκίες.

Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος συμπίπτει χρονικά με τη λήξη
των εργασιών της 84ης Γ. Σ. της ΔΟΕ, οι εργασίες της οποίας πραγμα-
τοποιήθηκαν με την αναμονή υπογραφής του κυβερνητικού «κειμέ-
νου» των 47 σελίδων. Ασφαλώς οι εξελίξεις από το δημοψήφισμα και
έπειτα ήταν γοργές και αποκάλυψαν το μέγεθος της απάτης, αλλά και
τη συνέχεια της σκληρής πραγματικότητας που επιβάλλουν  οι πολι-
τικές των ιμπεριαλιστών και ντόπιων δυναστών.

Ως κομμάτι, αναπόσπαστο του λαού μας και οι εκπαιδευτικοί, βρέ-
θηκαν με τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα στην ίδια θέση, δίνοντας
το προηγούμενο διάστημα αγώνες  σημαντικούς. Η πίεση που ασκή-
θηκε τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης με τις γνω-
στές ρυθμίσεις που κατέστρεφαν εκπαιδευτικούς, μαθητές και δη-
μόσια εκπαίδευση –στην περίπτωσή μας την πρωτοβάθμια δημόσια
εκπαίδευση της χώρας– βρήκε «διέξοδο» στη λύση της κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Δεν ήταν λίγος ο κόσμος των εκπαιδευτικών, ακόμα και οργανω-

μένα-συλλογικά τμήματα του κόσμου αυτού, που εμφορούνταν συνει-
δητά ή καλοδέχονταν την «ηρεμία» στα εκπαιδευτικά που φάνηκε να
επικρατεί (πάγωμα και όχι κατάργηση των καταστροφικών για εκπαί-
δευση κι εκπαιδευτικούς αξιολόγησης, διάφορες ανακοινώσεις από
τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κ.λπ.), φούντωναν τις επιθυ-
μίες και τις προσδοκίες για να ξεμπερδέψουν οι εκπαιδευτικοί και το
κίνημά τους με όσα τους είχαν απασχολήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η φύτρα της ανάθεσης της υπόθεσης «ανατροπή των βάρβαρων αν-
τιεκπαιδευτικών πολιτικών» στα κυβερνητικά χέρια της «πρώτη φοράς
αριστερά» άπλωνε κλαδιά, οδηγώντας μέρα τη μέρα στον αφοπλισμό
του κινήματος, σε κινηματική και αγωνιστική άπνοια έναν κλάδο που
όλα τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε και είχε όλες τις ενδείξεις
πως η βάρβαρη επίθεση ενάντια στα δικαιώματά του όχι μόνο δεν είχε
τελειώσει αλλά θα συνεχιζόταν μετά από την ανάπαυλα αυτή.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, που το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα έδωσε ομολογουμένως αγώνες ώστε να αντιπαλέψει τις συνέ-
πειες των πολιτικών φτώχειας, εξαθλίωσης, εργασιακής ανασφάλειας
ελέω «αξιολόγησης», εργασιακής περιπλάνησης και αιώνιας αδιορι-
στίας, όπως και εργασιακής ομηρείας μέσω των ελαστικών εργασια-
κών σχέσεων, μάχες ενάντια στην ολοσχερή επίθεση αποδόμησης,
ουσιαστικά διάλυσης της δημόσιας δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, αυτή η πτέρυγα του εκπαιδευτικού κινήματος που έβγαλε στον
αγώνα τούς οργανωμένους στα συνδικάτα τους εκπαιδευτικούς, βρέ-
θηκε στην περίοδο αυτή στη δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία θέση
να αντιπαλέψει τις αυταπάτες και τις κούφιες προσδοκίες που έσπερνε
η λογική του ρεφορμισμού της κυβερνώσας «πρώτης φορά αριστε-
ράς». Βρέθηκε στη θέση, βλέποντας και εκτιμώντας σωστά πού οδηγεί
μία τέτοια αντίληψη, να αντιπαλέψει θεωρίες, πλάνες και αυταπάτες
που οδηγούσαν το εκπαιδευτικό κίνημα στον ιδεολογικό και πολιτικό
αφοπλισμό και στην από άλλο δρόμο υποταγή του στις πολιτικές ιμ-
περιαλιστών της ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ και ντόπιων μεγαλοαστικών κέντρων,
τόσο για το χώρο της εκπαίδευσης όσο και για ολόκληρη την κοινω-
νία.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε αδρές γραμμές, πραγματοποιήθηκε
η 84η Γ. Σ. της ΔΟΕ.

Η 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ
Σ’ αυτό το διάστημα και λίγες μόλις ημέρες πριν την προκήρυξη

του δημοψηφίσματος της 5ης Ιούλη, πραγματοποιείται η Γ. Σ. του κλά-
δου των  εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (21-24 Ιούνη), όπου όλες οι
εξελίξεις έδειχναν καθαρά το ζοφερό κλίμα που είχε αρχίσει σιγά -
σιγά να διαλύει την περίοδο της «νηνεμίας».

605 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι  περίπου 60 χιλιάδων εκπαιδευτικών
όλης της χώρας (δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων), συνεδρία-
σαν προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις  για τα ση-
μαντικά ζητήματα που αφορούν στον κλάδο. Ταυτόχρονα η 84η Γ.Σ.
είναι και εκλογική συνέλευση, γεγονός που μπορεί κάποιος να το θε-
ωρήσει αρκετά σημαντικό από την άποψη πως  επρόκειτο για εκλογές
σε μία από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες εργαζόμενων, έπειτα από
την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ασφαλώς και μία συνέλευση
που ασχολείται με την πορεία του εκπαιδευτικού κινήματος και τα κα-

Η κατάσταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών 
από το Γενάρη ως σήμερα



γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος
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θήκοντα της νέας περιόδου, καθίσταται έτσι κι αλλιώς ένα σημαντικό
γεγονός, εάν και εφόσον βέβαια η Γ. Σ. ασχολείται πραγματικά μ’ αυτά
τα θέματα.

Συνέπεσε χρονικά με τις εξελίξεις που έφερναν πιο κοντά την υπο-
γραφή μιας «συμφωνίας»-μνημονίου, συμφωνία που προωθούσε η
κυβέρνηση. Είχε ήδη αποκαλυφθεί, τουλάχιστον σε όσους με καθαρό
μάτι έβλεπαν και εκτιμούσαν τα πολιτική πράγματα, αλλά και σε πλα-
τιές λαϊκές μάζες, η αποδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης των εντο-
λών-κελευσμάτων ξένων και ντόπιων δυναστών κι εκμεταλλευτών,
για συνέχιση, χωρίς αντίρρηση της ίδιας μνημονιακής πολιτικής. Οι
γοργές εξελίξεις των επόμενων ημερών απέδειξαν περίτρανα τα πα-
ραπάνω.

Μία από τις πρώτες αποφάσεις ήταν κι αυτή που προέβλεπε, η επό-
μενη Γ.Σ. να είναι καταστατική ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα που
αποτελούν τροχοπέδη για τους εκπαιδευτικούς και το κίνημά τους.
Θέματα όπως η ενοποίηση των κατακερματισμένων Συλλόγων σε πολ-
λές περιοχές της χώρας. Η πρόταση ασφαλώς κινείται σε θετική κα-
τεύθυνση, αφήνει όμως στην άκρη το εδώ και χρόνια διατυπωμένο
σύνθημα για ενιαίο συνδικάτο σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
(ενοποίηση ΔΟΕ-ΟΛΜΕ). Μία ενοποίηση που θα δημιουργούσε μία
Ομοσπονδία όλων των εκπαιδευτικών, με μέλη όλους δίχως όρους
και προϋποθέσεις, όπου οι 150 χιλιάδες περίπου εκπαιδευτικοί κάθε
κατηγορίας θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ισχυρότατη δύναμη
κρούσης απέναντι στις αντιλαϊκές και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές.

Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, κατέ-
θεσε την πρόταση των κατακερματισμένων Συλλόγων, «ξεχνώντας»
τη θέση για ενοποίηση των δύο Ομοσπονδιών εκπαιδευτικών, συνε-
χίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη λογική  του κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού των παρατάξεων ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ, των γραφειοκρατικών δεινοσαύ-
ρων που όλα τα προηγούμενα χρόνια αρνούνται πεισματικά και για ευ-
νόητους λόγους μια τέτοια προοπτική. Στάση αναμενόμενη και κατα-
νοητή, καθώς πράττουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε να αποδυ-
ναμώνουν, να αδυνατίζουν την ισχύ του κινήματος στην εκπαίδευση.

Λόγω των εξελίξεων των ημερών και ενόψει της αναμενόμενης υπο-
γραφής του νέου μνημονίου, με τη σφραγίδα της συγκυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και λόγω των κινητοποιήσεων που είχε εκείνες τις μέρες
εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, το συνέδριο έλαβε την απόφαση να διακόψει τις
εργασίες του το απόγευμα της πρώτης ημέρας και να συμμετάσχουν
οι σύνεδροι σε κινητοποίηση.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της συνέλευσης υπήρξε και το ρεσιτάλ
υποκρισίας, ιδιαίτερα έντονο στις δεδομένες πολιτικές συνθήκες, από
εκείνους που με την πολιτική και συνδικαλιστική τους στάση τα προ-
ηγούμενα πολλά χρόνια υπήρξαν θύτες, για τα δικαιώματα και τα συμ-
φέροντα χιλιάδων εκπαιδευτικών. Κάτω από το ξεθώριασμα της φι-
λεκπαιδευτικής και φιλολαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, η υποκρι-
σία τους έφτασε στο ζενίθ, «σπαράζοντας» για το πραγματικό δράμα
εκατοντάδων εκπαιδευτικών-αναπληρωτών, ωρομίσθιων, μεταταγμέ-
νων, που πολυδιασπασμένοι  και χωρισμένοι σε χίλια δυο κομμάτια,
ιδιαίτερων συμφερόντων πέρασαν από τις εργασίες του συνεδρίου.

Χωρίς καμία ντροπή, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι και πολιτικοί
υποστηρικτές κάθε πολιτικής που στράφηκε και στρέφεται κατά εκ-
παίδευσης κι εκπαιδευτικών, οι εκπρόσωποι του παλιού και κατα-
ξιωμένου σε τέτοιου είδους συνδικαλισμό και παραστάσεις,
ΔΑΚΕ/ΠΑΣΚ, βυσσοδόμησαν με την αγωνία χιλιάδων. Έδωσαν «χείρα

βοηθείας» στην εκατόμβη θυμάτων, που αυτοί και η πολιτική που στή-
ριξαν δημιούργησε. Έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα στα εργασιακά ερεί-
πια που δημιούργησε η πολιτική των κυβερνητικών τους προϊσταμέ-
νων, πάνω στο σχισμένο σε χίλια κομμάτια σώμα των εκπαιδευτικών.
Επιδίωξαν το ξέπλυμα των δικών τους ευθυνών και των κυβερνήσεων
των οποίων την πολιτική μετέφεραν ως «ιμάντες» στο χώρο της εκ-
παίδευσης και του συνδικαλιστικού της κινήματος εδώ και πολλά χρό-
νια. Επιδίωξαν το βάθεμα της πολυδιάσπασης των εκπαιδευτικών και
την ολοκλήρωσή της σε ένα νέο ανώτερο επίπεδο.

Για πρώτη φορά μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως έγινε παραπάνω
από ορατή η διάθεση μερίδων του εκπαιδευτικού κόσμου, ιδίως εκεί-
νων που με τον ένα ή άλλο τρόπο θίγονται από την πολιτική ανατροπής
των εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση, να «φάει ο ένας τις σάρκες
του άλλου», προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μιας ομάδας
σε βάρος μιας άλλης που θεωρείται στα μάτια των πρώτων ως επι-
κίνδυνος ανταγωνιστής .

Καμία βέβαια συζήτηση δεν άνοιξε για τους υπεύθυνους, δημιουρ-
γούς, εμπνευστές της κατάστασης αυτής, καμία συζήτηση για το κλεί-
σιμο χιλιάδων σχολείων και το χάσιμο θέσεων εργασίας, καμία πρό-
θεση για ενότητα όλων των ρυακιών σε ένα κοινό, μεγάλο ποτάμι,
ικανό να «πνίξει» τους σταυρωτήδες, καμία συζήτηση για τη μόνιμη
πια αδιοριστία, για το όνειρο μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλους.

Γίναμε μάρτυρες πολλών μικρών σωματείων, αντί για ένα ισχυρό
συνδικάτο που θα συμπεριλάβει όλους τους εκπαιδευτικούς, κάθε
κατηγορίας, ενωμένους με μια βούληση, μια θέληση, μια πράξη. Με
εσωτερική, πλατιά δημοκρατία γιατί τα συνδικάτα είναι σχολεία δη-
μοκρατίας κι αγώνα της τάξης.

Οι διαδικασίες της Γ.Σ., παρά τις εξαιρετικά σημαντικές πολιτικές
και κοινωνικές εξελίξεις που θα έπρεπε να θέσουν τον κλάδο σε
θέσεις μάχης, θύμισαν σε μεγάλο βαθμό συνελεύσεις προηγούμενων
ετών, καθώς περιλάμβαναν και πρακτικές, όπως οι πανηγυρικές συ-
νεδριάσεις με προσκεκλημένους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων.
Επιχειρήθηκε αρχικά η παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Παι-
δείας, Κουράκη, κάτι βέβαια που δε συνέβη. Με τη λογική αυτή
υπήρξε επιστροφή στην αντίληψη που θέλει τα συνδικάτα να συν-
διαλέγονται, να «συνδιαχειρίζονται» τα ζητήματα με τους εκάστοτε
κυβερνητικούς, στην αντίληψη που θέλει το συνδικαλισμό και τους
συνδικαλιστές να ασχολούνται τόσο όσο επιτρέπουν οι πολιτικοί προ-
ϊστάμενοι, αφήνοντας την πολιτική μακριά κι έξω από το οπτικό πε-
δίο και τη δράση τους, μέθοδος κλασικού κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού, η οποία βρήκε ανοιχτά αυτιά από παλιό αλλά και νέο κυβερ-
νητικό συνδικαλισμό, δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΡΑ εκπαιδευτικών. Όσοι
βέβαια από την πλευρά νέου και παλιού κυβερνητικού συνδικαλισμού
ανέμεναν την παρουσία του υπουργού για να σπεκουλάρουν πάνω
στα εκπαιδευτικά και πολιτικά ζητήματα, αρκέστηκαν στο άκουσμα
της επιστολής που απηύθυνε προς το συνέδριο και «ικανοποιήθη-
καν» με τη ζωντανή παρουσία βουλευτών από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και αν-
τιπροσώπου του άλλου κυβερνητικού μέλους ΑΝΕΛ.

Με όλα τα παραπάνω και ενώ δανειστές-δυνάστες της ΕΕ, του ΔΝΤ
και της ΕΚΤ μαζί με το ντόπιο πολιτικό προσωπικό και τους ντόπιους
μεγαλοαστούς τρόχιζαν τα μαχαίρια κι έδειχναν σταδιακά τα δόντια
τους, ας σημειωθεί πως σε λίγα εικοσιτετράωρα προκηρύχθηκε το
δημοψήφισμα, οι εργασίες του συνεδρίου θύμισαν περισσότερο βουλή
με μικροπαραταξιακές αντιπαραθέσεις και πολύ λίγο σώμα ελεύθερων
εργαζόμενων δασκάλων που σκέφτεται, δρα και πρέπει να προετοι-
μαστεί και να προετοιμάσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς  για την καταιγίδα
του νέου μνημονίου, που ψηφίστηκε λίγο διάστημα αργότερα όμως
ήταν καθαρό πως δε θ’ αργούσε να έρθει.

Για τα αποτελέσματα των εκλογών
για νέο Δ. Σ. ΔΟΕ και για ΑΔΕΔΥ

Όσον αφορά στα αποτελέσματα για το νέο Δ.Σ. της ΔΟΕ, νέο διοικη-
τικό συμβούλιο που θα αναλάμβανε τις «τύχες» του εκπαιδευτικού κι-
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νήματος σε μία πολύ δύσκολη περίοδο, γίναμε μάρτυρες κάποιας αλ-
λαγής των συσχετισμών σε αυτό. Ο ένας από τους δύο πόλους του κρα-
ταιού κυβερνητικού συνδικαλισμού, αυτός της πάλαι ποτέ ισχυρότατης
ΠΑΣΚ, πλέον ΔΗΣΥ, φανερά πεσμένος στην αποδοχή του εκπαιδευτικού
κόσμου, αν και όχι απόλυτα αποδυναμωμένος όπως συνέβη στη δευ-
τεροβάθμια, περιορίστηκε στις δύο έδρες στο 11μελές Δ.Σ.

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο έδρα πλέον κατέχει και η «Εκκίνη-
ση», που προέρχεται κύρια από το χώρο του παλιού κυβερνητικού
συνδικαλισμού και διασπάστηκε το προηγούμενο διάστημα, αποτελεί
δε συνονθύλευμα ρεφορμιστικών απόψεων και αντιλήψεων.

Παρά την ανάδειξη της ΕΡΑ εκπαιδευτικών ως το κομμάτι του νέου
κυβερνητικού συνδικαλισμού, παρά την ανάδειξη ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρ-
νηση και παρά την εδραίωση στην παράταξη αυτή όλο και περισσότε-
ρων αντιλήψεων κυβερνητισμού, ο συνδικαλιστικός αυτός χώρος δεν
κατάφερε να αποσπάσει και δεύτερη έδρα. ΔΑΚΕ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα.

Συμπερασματικά το αγωνιστικό, αριστερό  εκπαιδευτικό συνδικα-
λιστικό κομμάτι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να νιώθει
μεν ικανοποιημένο για τη δεύτερη θέση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ και  για
την πτώση της ΠΑΣΚ  στην τρίτη θέση, δεν μπορεί και δεν πρέπει δε
να επιχαίρει για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε συσχετισμούς,
ιδίως όταν αυτή δε συνοδεύεται από την αγωνιστική, αριστερή ριζο-
σπαστικοποίηση των εκπαιδευτικών, κάτι που θα έδειχνε χειροπιαστά
ότι πράγματι οι συσχετισμοί, οι αληθινοί συσχετισμοί έχουν αρχίσει
και αλλάζουν. (Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για την ΑΔΕΔΥ.).

Οι εξελίξεις αμέσως έπειτα από την 84η Γ. Σ.

Στα εικοσιτετράωρα μετά της λήξη της, Α. Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ προ-
χώρησαν στην προκήρυξη του δημοψηφίσματος της 5ης Ιούλη, που πα-
ρά τους εκβιασμούς και τις υπαρκτές απειλές ενάντια στην εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώματα απ’ όλο το δίκτυο του ιμπεριαλισμού, της
υποτέλειας και της εξάρτησης, παρά τον εξ’ αρχής φαλκιδευμένο και
ναρκοθετημένο για τα αληθινά λαϊκά συμφέροντα χαρακτήρα του, έφε-
ρε ένα μεγάλο ποσοστό να ψηφίζει αντίθετα με όσα του επέβαλαν να
πράξει. Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του «ΟΧΙ» δεν άργησε ούτε ένα
εικοσιτετράωρο να μετατραπεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
με τη στήριξη όλων των αρχηγών των μνημονιόδουλων κομμάτων,
ΝΔ,ΠΑΣΟΚ,ΠΟΤΑΜΙ, σε πλήρη «μεταμόρφωση» και πλήρη κι ολο-
κληρωτική υποταγή στα κελεύσματα και τις βουλές ευρωπαίων και

αμερικάνων ιμπεριαλιστών. Αυτός άλλωστε υπήρξε ο φαλκιδευμένος
χαρακτήρας και δημοψηφίσματος αλλά και οι αυταπάτες για το απο-
τέλεσμα που θα μπορούσε να έχει, έστω και ένα τόσο συντριπτικό
αποτέλεσμα.

Η ροή των γεγονότων γνωστή, οδήγησε στην υπογραφή ενός νέου,
τρίτου μνημονίου που ήρθε να προστεθεί πάνω στο πρώτο και δεύτερο
που τόσα δεινά επέφεραν στους εργαζόμενους.

Δεν άργησε και η προκήρυξη των εκλογών της 20ης Σεπτέμβρη.
Με την ψήφιση μ’ αυτόν τον τρόπο του νέου μνημονίου, μπήκε ένα

τέλος στην περίοδο των αυταπατών και των προσδοκιών από το κόμμα
του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδείχθηκε πλέον πραγματικά πως το κόμμα αυτό καμία
σχέση δεν έχει με την αριστερά, αλλά μαζί με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ,
ΑΝΕΛ αποτελούν ιμάντες επιβολής πολιτικών που έχουν βυθίσει το
λαό στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανεργία, έχουν καταλύσει κάθε
έννοια δημοκρατίας και εθνικής ανεξαρτησίας και ορθώνουν νέα, πιο
βαριά δεσμά εξάρτησης, νεοαποικιακού οικονομικού και πολιτικού
ελέγχου της χώρας.

Οι κυρίαρχες σε μεγάλο βαθμό αντιλήψεις και προσδοκίες της πε-
ριόδου που ολοκληρώθηκε, ορατές σε απλούς συναδέλφους, ακόμα
και σε οργανωμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις και έντιμους αριστε-
ρούς αγωνιστές εκπαιδευτικούς, περί εύκολης απαλλαγής από τις βάρ-
βαρες πολιτικές που επιβάλλουν οι ιμπεριαλιστές, έπειτα από το ορό-
σημο της ψήφισης του μνημονίου και την εκλογική μάχη, διαψεύδονται
με κρότο, σπέρνοντας απογοήτευση, ηττοπάθεια, χαρακτηριστικά που
επιδιώκεται να εμπεδωθούν στο συνδικαλιστικό κίνημα της εκπαίδευ-
σης με στόχο ιδιαίτερα την αγωνιστική πτέρυγά του.

Ο μέχρι πριν λίγο διάστημα αντιμνημονιακός –υποτίθεται– ΣΥΡΙΖΑ
επιδίδεται κι έπειτα από την ψήφιση του τρίτου μνημονίου
και μετά την προκήρυξη άρον-άρον εκλογών σε μια συνεχή
προσπάθεια συγκάλυψης από τα μάτια του λαού του κοινού
αντιδραστικού μετώπου που συγκρότησαν παλιοί και νέοι
μνημονιακοί, ακόμα και πριν την τελική υποταγή, ορατό
πως εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται και στο χώρο της
εκπαίδευσης, είτε αναλωνόμενοι σε δευτερεύουσες αντι-
παλότητες, είτε σε μια διαρκή προσπάθεια να αποκρύψουν
τις αντιλήψεις τους για τα εκπαιδευτικά, αλλά πολύ περισ-
σότερο για ό, τι προβλέπει το νέο μνημόνιο για την παιδεία,
τους εκπαιδευτικούς, τη δημόσια εκπαίδευση και το άμεσο
μέλλον τους.

Καμία πλάνη στην ηγετική ομάδα  του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρ-
χε, καμία αυταπάτη, αλλά συνειδητή τοποθέτηση, όχι πρό-
σφατη αλλά εδώ και δεκαετίες, από γεννησιμιού του.

Γνωρίζουν άριστα πως υποχρεούνται να εφαρμόσουν
και να επιφέρουν στην εκπαίδευση ανατροπές που προ-
βλέπονται από τα μέτρα του νέου μνημονίου. Γίνονται ακό-
μα πιο σημαντικές, καθώς έρχονται να πατήσουν πάνω στο
έδαφος που δημιούργησαν τα δύο πρώτα μνημόνια των
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Τεράστια είναι τα σωρευμένα προβλήματα των μνημονίων
αυτών, ακόμα πιο μεγάλα, πιο βαθιά πρόκειται να γίνουν με
την καταιγίδα του τρίτου. Το νέο μνημόνιο, σφαγέας της ερ-
γατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, σφαγέας της δη-

μόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιάνουν το νήμα από το σημείο
που το άφησαν τα δύο προηγούμενα. Μες στις προβλέψεις του περι-
λαμβάνονται όλα όσα οδήγησαν, τα πέντε χρόνια της θυελλώδους κα-
ταλήστευσης και καταβαράθρωσης των εκπαιδευτικών ως κομμάτι του
λαού, το συνδικαλιστικό κίνημα στην πρωτοβάθμια, με μπροστάρη το
αγωνιστικό, αριστερό και δημοκρατικό κομμάτι του, να τα αντιπαλέψει
με πολύμορφους αγώνες.

Σ’ αυτό, παρά την προσπάθεια που έχουν εξαπολύσει  να συγκαλυ-
φτεί η πραγματικότητα, προβλέπονται τα εξής, που πρέπει να ληφθούν
σοβαρά υπόψη:
• η ευθυγράμμιση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα και εκπαιδευ-

τικό ως τον Ιούνη του 2018, γεγονός που θα σημάνει, αν οι εκπαι-

E
κ

π
α

ιδ
ευ

τι
κ

ό
ς

Ό
μ

ιλ
ο

ς



35

E
κ

π
α

ιδ
ευ

τικ
ό

ς
Ό

μ
ιλο

ς
δευτικοί επιτρέψουν να εφαρμοστεί, περισσότερους μαθητές ανά
τμήμα, λιγότερους εκπαιδευτικούς (σε μία περίοδο με τεράστια κε-
νά), αύξηση ωραρίου 

• άνοιγμα νέου γύρου συγχωνεύσεων-καταργήσεων σχολικών μονά-
δων (να αναφέρουμε πως τα τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς, φέ-
τος οδήγησαν πολλές σχολικές μονάδες να μην ξεκινήσουν να λει-
τουργούν, κάτι που ισοδυναμεί με άτυπο, έστω και «προσωρινό»
κλείσιμό τους), μέτρο που γνώρισε ιδιαίτερα έντονα η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση βλέποντας εκατοντάδες σχολεία και θέσεις εργασίας
να εξαφανίζονται από το χάρτη

• απαγόρευση της αύξησης του προϋπολογισμού για την παιδεία,
κατά συνέπεια έλλειψη, ανυπαρξία ουσιαστικά μόνιμων διορισμών,
αλλά και τεράστια δυσκολία να εξευρεθούν πόροι για διορισμό ανα-
πληρωτών 

• τα τεράστια κενά που αντιμετωπίζουμε θα αποτελούν μόνιμη επωδό,
σε μία διαρκώς επιδεινούμενη θέση για εκπαιδευτικούς και εκπαί-
δευση

• μονιμοποίηση, πλάτεμα και βάθεμα των ελαστικών εργασιακών σχέ-
σεων, που οδηγούν σε πολυδιάσπαση και σε ατομικούς δρόμους
αντιμετώπισης των ζητημάτων, θυμίζοντας θρυμματισμένο καθρέ-
φτη

• άσχημη, ως ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία, με
απουσία, ανυπαρξία ή αποσπασματική ενίσχυση μαθητών 

• ολική επαναφορά του μηχανισμού της «αξιολόγησης» εκπαιδευτι-
κών, εκπαιδευτικού έργου και σχολικών μονάδων, με όλα όσα δια-
τείνονταν πως είχαν ανασταλεί, τροφοδοτώντας τις κούφιες προσ-
δοκίες του εκπαιδευτικού κόσμου.

Και βέβαια ο κατάλογος των προβ3λέψεων των μνημονιακών μέ-
τρων δε σταματά εδώ και πρέπει ασφαλώς να συμπληρωθεί με όσα
προβλέπονται για το μέλλον συνολικά της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων, σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, μισθολογίου,
υγείας, όσα πρόκειται να συνεχίσουν, να βαθύνουν και να εμπεδώ-
σουν την πολιτική της φτώχειας, της ανεργίας, της εργασιακής ανα-
σφάλειας και περιπλάνησης, των απολύσεων με βάση την εργαλει-
οθήκη του ΟΟΣΑ, όλου του ασφυκτικού πλέγματος της πολιτικής
που θέλει χώρα και λαό δεμένο σφιχτά στους ευρωπαίους και αμε-
ρικανούς «εταίρους», μέσα στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ, «κοινού σπι-
τιού των λαών», της κατάργησης θεμελιωδών δημοκρατικών και
πολιτικών δικαιωμάτων του λαού. Το μέλλον που ετοιμάζουν από
κοινού, προβλέπει την πλήρη αποδοχή, υποταγή του δρόμου αυτού
της υπεράσπισης ιμπεριαλιστών και ντόπιας μεγαλοαστικής ακρίδας
ως μονόδρομου. Μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο πως στα πλαίσια
του συνδικαλισμού των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, δε
θα λείψουν οι φωνές και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις
που επιχείρησαν κατά το παρελθόν και θα επιχειρήσουν
ακόμα πιο έντονα να καθυποτάξουν τις αγωνιστικές ανη-
συχίες του κόσμου της εκπαίδευσης, πατώντας πάνω στην
απογοήτευση, τον αφοπλισμό και την άπνοια που επικράτησε
με ιδιαίτερη ένταση τους τελευταίους «αριστερούς» μήνες.

Η περίοδος συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέδειξε τελικά
πολλά  σε πάρα πολλούς, αρκεί να έχουν την εντιμότητα και το
καθαρό μάτι  να τα δουν. Φανέρωσε το ψέμα της «αριστερής» πρώ-
της του κόμματος που θα έδινε εύκολες λύσεις σε θηριώδη και
σύνθετα προβλήματα εργαζόμενων και λαού.

Μια αληθινή Αριστερά δεν υπογράφει υποδουλωτικά μνημόνια,
δεν αλυσοδένει, με ακόμα πιο βαριές αλυσίδες, λαό και χώρα στα δε-
σμά της εξάρτησης, της υποτέλειας. Δε λεηλατεί ακόμα πιο πολύ το
λαϊκό εισόδημα. Δε βάζει την υπογραφή της στη μεγαλύτερη κατάρ-
γηση εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Δε βάζει την υπογρα-
φή της σε μνημόνια που προβλέπουν την ολοκληρωτική καταστροφή
των κοινωνικών αγαθών, όπως η δημόσια εκπαίδευση. Δε γίνεται δια-
χειριστής των συμφερόντων των ισχυρών, ντόπιων και ξένων. Παλεύει
σε οποιεσδήποτε συνθήκες για τα συμφέροντα του λαού. Δε συνει-

σφέρει τροφοδοτώντας με κάθε τρόπο την απογοήτευση, την ηττοπά-
θεια, την αποστράτευση αριστερών αγωνιστών που πίστεψαν στις δια-
κηρύξεις τους, στη διαιώνιση και το βάθεμα αυτής της κατάστασης.
Δε σταματά να επιδιώκει να ανοίξει αληθινούς δρόμους για την ανα-
τροπή των πολιτικών που καταδυναστεύουν τη χώρα και βοηθούν στην
εκμετάλλευση του λαού της. Δε βοηθά στο ξέπλυμα και τη «δικαίωση»
των παλιών μνημονιακών δυνάμεων, αλλά συντελεί με κάθε τρόπο
στην πραγματική ριζοσπαστικοποίηση των εργαζόμενων, πράγμα που
όχι μόνο δεν έπραξε, αλλά κατευθύνθηκε συνειδητά στην ακριβώς αν-
τίθετη πλευρά.

Απέδειξε επίσης ότι, στο μαζικό χώρο, στο συνδικαλιστικό κίνημα
και ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό κίνημα, θα πρέπει να δοθεί μάχη για
να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά, να τσακιστούν οι αντιλήψεις
που οδηγούν σε απάθεια, ανάθεση και θεώρηση για εύκολη λύση των
προβλημάτων.

Είναι απαραίτητο να πιάσουμε, ενόψει και της άμεσης εφαρμογής
των σκληρών μνημονιακών μέτρων στο χώρο της εκπαίδευσης και
στους εργαζόμενους κάθε κατηγορίας, το νήμα των αγώνων δίχως αυ-
ταπάτες, δίχως προσμονή, δίχως να καταπιούμε το δόλωμα των ξα-
ναζεσταμένων αυταπατών, που είναι βέβαιο πως θα σερβιριστούν το
αμέσως επόμενο διάστημα.

Πολύ περισσότερο έχουμε ανάγκη από μία δυνατή, αγωνιστική, αρι-
στερή και ταξική πτέρυγα, που θα συνδέει την ύπαρξή της με την ιστο-
ρία των εργατικών και λαϊκών αγώνων, την ιστορία των εκπαιδευτικών
αγώνων και θα συνδέει τους αγώνες αυτούς με το γενικότερο αγώνα
για τη δημιουργία ενός ισχυρού λαϊκού, αντιμπεριαλιστικού μετώπου
πάλης –κομμάτι του πρέπει να είναι και θα είναι το συνδικαλιστικό κί-
νημα στην εκπαίδευση– τέτοιου που θα μπορεί να αποκρούσει τα βάρ-
βαρα  αντιεκπαιδευτικά  και αντεργατικά μέτρα που έχουν ήδη ψηφι-
στεί, που θα μπορεί να προασπίσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα
εκπαιδευτικών και πλατιών λαϊκών μαζών, τα δημοκρατικά δικαώματα
και ελευθερίες.

Πραγματικό ζητούμενο σήμερα να ξαναδυναμώσει ο αγώνας των
εκπαιδευτικών, της εργατικής τάξης και του λαού μας κόντρα στις
παραλυτικές αυταπάτες και ψευδαισθήσεις. Να ξαναδυναμώσει το
συνδικαλιστικό κίνημα, συνδέοντας το μερικό με το γενικότερο αγώ-
να, για έξοδο από κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό, ΕΕ, ΔΝΤ, ΝΑΤΟ,
για να ανοίγει ο δρόμος για μια εκπαίδευση σε μια κοινωνία και μια
Ελλάδα εθνικά ανεξάρτητη, ειρηνική, δημοκρατική, σοσια-
λιστική.       

Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος -αντιτετράδια της εκπαίδευσης βρεθήκαμε

στη Γ. Σ. και με εκλεγμένο αντιπρόσωπό μας που συμμετέχει στο με-

τωπικό σχήμα των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων Π. Ε .

Και τις τρεις ημέρες του συνεδρίου  της πρωτοβάθμιας διακινήσαμε

πλατιά στους συνέδρους το υλικό μας έχοντας τραπεζάκι στο χώρο

της συνέλευσης –βιβλία και αντιτετράδια της εκπαίδευσης-, ανοίξαμε

τη συζήτηση και στο πλαίσιο των Παρεμβάσεων στο οποίο συμμετέχουμε,

βάζοντας επί τάπητος τις θέσεις και απόψεις μας για τα πράγματα

τόσο τα στενά εκπαιδευτικά όσο και τα γενικότερα και την ανάγκη

να ορθωθεί ενιαίος παρατεταμένος αγώνας των εκπαιδευτικών με

τα εργατολαϊκά στρώματα της πατρίδας μας ενάντια σε ιμπεριαλιστές

και εξάρτηση. Διακινήθηκε επίσης σε όλους τους συνέδρους  διακήρυξη

του Ομίλου μπροστά στην 84η Γεν.Συνέλευση της ΔΟΕ και το 17ο

Συνέδριο τη
ς ΟΛΜΕ και προκήρυξη με τις θέσεις μας για όσα συνέ-

βησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της 84ης.
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Μεγάλες ανατροπές φέρνει το 3ο μνημόνιο
για τη δημόσια εκπαίδευση. Στις νομοθετικές
ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οι εξής δεσμεύ-
σεις: «Ευθυγράμμιση αναλογίας μαθητών ανά
τάξη και εκπαιδευτικό μέχρι τον Ιούνιο του
2018». Αυτό σημαίνει περισσότεροι μαθητές
ανά τμήμα και, βέβαια, αύξηση του ωραρίου
των εκπαιδευτικών. Παράλληλα ανοίγει ένας
δεύτερος γύρος συγχωνεύσεων και καταργή-
σεων σχολικών μονάδων. Τα πολυπληθή τμή-
ματα με 27 μαθητές στην τάξη και πάνω, κατά
παράβαση και του νόμιμου ορίου, είναι στην
ημερήσια διάταξη, όπως και οι συγχωνεύσεις
τμημάτων.

Το έθιμο πολλών δεκαετιών 
καλά κρατεί...

Έναρξη της σχολικής χρονιάς με χιλιάδες
κενά στα σχολεία, κανένα μόνιμο διορισμό και
χάος αναφορικά με τους αναπληρωτές. Χωρίς
όλα τα βιβλία, τα βιβλία των ειδικοτήτων των
ΕΠΑ.Λ δεν έχουν δοθεί, με κτίρια ακατάλληλα
και επικίνδυνα, με τραγικές ελλείψεις στην υλι-
κοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό. Οι πε-
ρίφημες υποσχέσεις της μνημονιακής κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για μόνιμους διορι-
σμούς, παραπέμπονται στις καλένδες. Έτσι
έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ: περίπου
270 σχολεία κλειστά από τη μέρα του αγιασμού,
περίπου 25.000 κενά εκπαιδευτικών σε πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση! 

Η μάχη των αριθμών και των εντυπώσεων,
ξεκίνησε από το αρχικό νούμερο των 25.000
κενών, που αναφερόταν στο Εθνικό Σχέδιο Με-
ταρρυθμίσεων 2015, για να επανέλθουμε στην
αποδοχή του με τα στοιχεία που έδωσε η υπη-
ρεσιακή υπουργός, η οποία δήλωσε: «έχουν

εξασφαλιστεί 19.000 πιστώσεις για αναπλη-
ρωτές: 12.000 ΕΣΠΑ, 3.000 κρατικού προϋπο-
λογισμού και 4.000 από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων και θα υπάρχουν επιπλέον
6.000 κενά».

Οι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση το 2010 ήταν 103.000. Στόχος είναι
μέχρι το 2015 να μειωθούν στις 65.000! Σε 6
χρόνια (2009 – 2015) εξαφανίστηκαν από το
σχολικό πρόγραμμα περίπου 40.000 εκπαι-
δευτικοί από την πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση!

Σχολεία της φτώχειας
και των περικοπών

Η χρηματοδότηση των σχολείων βρίσκεται
στο μηδέν, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευ-
ταίες θέσεις παγκοσμίως σε δημόσιες δαπάνες
με κάτω από 2,3% του ΑΕΠ.

Από 7,7 δις οι δαπάνες για την εκπαίδευση
το 2008 μειώθηκαν σε 4,8 δις στον προϋπολο-
γισμό του 2015, μείωση μεγαλύτερη του 30%.
(Τρίτη χώρα από το τέλος έπονται  Σλοβακία,
Βουλγαρία). Το 2015 οι δαπάνες για τη δημόσια
παιδεία θα φτάσουν, όπως υπολογίζεται, μόλις
στο 2,23 % επί του ΑΕΠ, με το μέσο όρο δημό-
σιων δαπανών για την παιδεία στην Ε.Ε. να είναι
5.34% και στην Ευρωζώνη 5.02%.

Εξεταστικοκεντρικό Λύκειο 
και ταξικοί φραγμοί

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ διατηρεί
ένα εξεταστικοκεντρικό Λύκειο για λίγους, ένα
σχολείο πιο ανταγωνιστικό και πιο επιλεκτικό,
με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότη-
τες να οξύνονται με ολέθριες συνέπειες για τα

παιδιά των λαϊκών τάξεων και στρωμάτων και
των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Για
τους μαθητές του Λυκείου διατηρείται, με ορια-
κές αλλαγές, ένα εξεταστικό σύστημα ψυχο-
φθόρο, πνευματοκτόνο, που καταδυναστεύει
την εκπαιδευτική διαδικασία, διευρύνει τις κοι-
νωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, οδηγεί
στα φροντιστήρια. Μάλιστα δεν έχουν καθορι-
στεί ακόμα οι όροι πρόσβασης, όπως η δια-
μόρφωση της βαθμολογίας. 

Οι εξετάσεις για ακόμη μια φορά θεωρούν-
ται ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης.
Έτσι η εκπαίδευση εντός του σχολείου εξακο-
λουθεί να μοιάζει με αυτήν του φροντιστηρίου,
πλήρες τεχνικών επιτυχίας στις εξετάσεις, στε-
γνό και αφυδατωμένο από ουσιαστική και δη-
μιουργική μόρφωση των μαθητών

Εγκαθιδρύει ένα Τεχνικό Λύκειο με καθο-
λική εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας και
απλήρωτης εργασίας, με «εκπαίδευση» προ-
σαρμοζόμενη στις κάθε φορά ανάγκες του κε-
φαλαίου. Παράλληλα, η απαγόρευση να δίνουν
οι μαθητές των ΕΠΑΛ και για τα ΑΕΙ είναι ένα
ακόμα πλήγμα για την ΤΕΕ.

Το σχέδιο είναι 
μόρφωση για τους λίγους –
κατάρτιση για τους πολλούς!

Στην εποχή της ευαλφάλειας, της συντριβής
της μόνιμης εργασίας και των ελαστικών σχέ-
σεων εργασίας, η γενική παιδεία ισοπεδώνεται,
αποθεώνονται οι αποσπασματικές «δεξιότη-
τες», ο χειρισμός πληροφοριών αντί της κριτι-
κής σκέψης, ο κατακερματισμός της γνώσης σε
χρήσιμα στοιχεία. Αυτή η χρησιμοθηρία οδηγεί
στην αδυναμία συνολικής θεώρησης του σύγ-
χρονου κόσμου, εξήγησης και αμφισβήτησής
του. Οικοδομούν ένα σχολείο που θα παράγει
εργατικό δυναμικό φτηνό, χωρίς δικαιώματα,
αλλά καταρτισμένο με εκείνες τις χρηστικές δε-
ξιότητες που απαιτεί η αγορά και το κεφάλαιο.

Χωρίς ψευδαισθήσεις, είναι αναγκαία όσο
ποτέ άλλοτε η διεκδίκηση του αιτήματος για
ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά,
που διαμορφώνει ελεύθερους και κριτικά σκε-
πτόμενους ανθρώπους. Αίτημα που συνδέεται
άρρηκτα με τον αγώνα για την ανατροπή της
καπιταλιστικής κοινωνίας και την εγκαθίδρυση
μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας που ικανοποιεί
τις ανάγκες και διασφαλίζει τα δικαιώματα κά-
θε ανθρώπου. 
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Κλειστά δημόσια σχολεία – Έλλειμμα 25.000 
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«Αδειανό πουκάμισο»
made in EE και ΟΟΣΑ

Σε περίπου 1.350 λέξεις εξαντλείται το
κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για
την παιδεία. Στην ουσία πρόκειται για μια
Έκθεση Ιδεών για να καλύψει σαν «ένα
πουκάμισο αδειανό» μια εκπαιδευτική πο-
λιτική που ευθυγραμμίζεται με τις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. «Ευθυγράμ-
μιση» με τις «βέλτιστες πρακτικές των χω-
ρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο
του 2018», όπως ρητά αναφέρεται στο 3ο

Μνημόνιο. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,
υπογράφοντας το νέο μνημόνιο, δεσμεύτηκε
ότι θα προωθήσει την Έκθεση του ΟΟΣΑ
του 2011 για την παιδεία στην Ελλάδα.  Έτσι
το «πρόγραμμα» του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη
μέχρι την τελευταία συλλαβή διαπνέεται
από μια γενικολογία και αοριστολογία, για
να μπορέσουν να καλύψουν την πραγματι-
κότητα της εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής
πολιτικής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του
3ου Μνημονίου.

Στο Α’ μέρος του προγράμματος γίνεται
ένας απολογισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
στην εκπαίδευση. Ένας ατέλειωτος κατά-
λογος μιας μίζερης διαχείρισης, χωρίς ανα-
φορά στις υποσχέσεις – δεσμεύσεις των
προηγούμενων εκλογών που έμειναν ανεκ-
πλήρωτες. Αναφέρεται βέβαια ως «κεντρι-
κός άξονας» της εκπαιδευτικής πολιτικής
η εδραιωση «της ισότητας στην πρόσβαση
στην παιδεία και της ελευθερίας στην έκ-
φραση, στη σκέψη, στην έρευνα», αλλά
απουσιάζουν έστω και γενικόλογες ανα-
φορές - δεσμεύσεις για το πώς αυτή θα

υλοποιηθεί. Παρουσιάζονται μια σειρά δια-
χειριστικές προτάσεις άνευ σημασίας, που
δεν μπορούν να αλλάξουν στοιχειωδώς την
εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Τι προτείνουν – ποια είναι η «επαναστα-
τική» πρόταση των κυβερνώντων; «Πρώτη
σχετική τομή αποτελεί η αναδιάρθρωση της
ύλης ανά μάθημα και η συνολική αναδιάρ-
θρωση του σχολικού προγράμματος σε κάθε
βαθμίδα εκπαίδευσης». Επίσης «θεσμοθέ-
τηση ενιαίου βιβλίου στα βασικα μαθηματα
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης». Αυτές είναι οι
«σαρωτικές αλλαγές» του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με
τη γενική και αόριστη αναφορά για «Ενιαίο
Λύκειο Θεωρίας και Πράξης», χωρίς μια
στοιχειώδη πρόταση για την υλοποίησή του.

Σχολείο φτηνό - εξεταστικοκεντρικό,
των ταξικών φραγμών

Αν για τους θιασώτες της κυβερνητικής
πολιτικής η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων
παρουσιάζεται ως το μεγάλο επίτευγμα, η
αλήθεια είναι ότι το … όραμα του ΣΥΡΙΖΑ για
το σχολείο δεν υπερβαίνει το σημερινό ταξικό
εξεταστικοκεντρικό σχολείο.

Γι’ αυτό και ανακυκλώνουν τα συστήματα
εξετάσεων για την πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση του παρελθόντος. Προ-
σπαθούν να εμφανίσουν φιλολαϊκό προσω-
πείο με την πρόταση για πρόσβαση χωρίς
εξετάσεις στις «σχολές χαμηλής ζήτησης
και χαμηλής βάσης».  Έτσι διατυπώνουν την
πρότασή τους: «Προτείνουμε το συνδυασμό
πανελλαδικών εξετάσεων για σχολές υψηλής
ζήτησης και μεγάλων αστικών κέντρων, με
την πρόσβαση χωρίς εξετάσεις σε σχολές
χαμηλής ζήτησης και χαμηλής βάσης».

Το ταξικό σχολείο της φτώχειας και των
περικοπών που αναπαράγει τις κοινωνικές
ανισότητες εδραιώνει η εκπαιδευτική πο-
λιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά καμιά δέ-
σμευση για αύξηση των δημόσιων δαπανών
για την παιδεία. Αντίθετα πριν από εννιά
μήνες περίπου, πριν από τις εκλογές του
Ιανουαρίου στις προγραμματικές δεσμεύσεις
του ΣΥΡΙΖΑ τονιζόταν: «Η αύξηση των δα-
πανών για την εκπαίδευση και την έρευνα
δεν μπορεί παρά να αποτελεί αναγκαιότητα

ακόμα και σε περιόδους οικονομικής έν-
δειας.» Στο τωρινό πρόγραμμα: «η σιωπή
των αμνών».

Για το 2015 έχουν προβλέψει δαπάνες
2,47% του ΑΕΠ (35,6% μείωση σε σχέση
με το 2009) που θα πέσουν στο τραγικά χα-
μηλό ποσοστό του 1,9%, (μεσοπρόθεσμο
2018).

Δεν μπορεί να υλοποιηθεί το αίτημα για
«ισότητα στην πρόσβαση στην παιδεία» ή
για ενιαίο σχολείο, χωρίς φραγμούς και
διακρίσεις, με ψίχουλα για την παιδεία.  

Η κυβερνητική δέσμευση των ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ για 2,5 – 3 χιλιάδες μόνιμους διορι-
σμούς εκπαιδευτικών έμεινε στα αζήτητα
των διακηρύξεων, με αποτέλεσμα στα τέλη
Σεπτεμβρίου να παραμένουν κλειστά 270
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά και το έλλειμμα
των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση να υπερβαίνει
τις 21.500!

Επίσης, στο «πρόγραμμα» του ΣΥΡΙΖΑ
δε γίνεται λόγος για την προεκλογική δέ-
σμευση του Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με
την οποία «επαναλειτουργούν σχολικές μο-
νάδες που καταργήθηκαν». Πρόκειται για
τα 1590 σχολεία που έκλεισε η μνημονιακή
λαίλαπα, ρημάζοντας το σχολικό δίκτυο και
ματώνοντας το δημόσιο σχολείο. Άλλωστε
στην ημερήσια διάταξη της κυβερνητικής
πολιτικής βρίσκονται οι συγχωνεύσεις-κα-
ταργήσεις τμημάτων και τα πολυπληθή τμή-
ματα, ενώ είναι πιθανός ο κίνδυνος ενός
νέου κύματος καταργήσεων σχολείων με
δεδομένη την ευθυγράμμιση της κυβερνη-
τικής πολιτικής στις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ
που επιτάσσει τα ελάχιστα μεγέθη να κυ-
μαίνονται σε 75 μαθητές στα δημοτικά σχο-
λεία, 150 μαθητές στα Γυμνάσια, 250 μα-
θητές στα Λύκεια» (Έκθεση ΟΟΣΑ για την
παιδεία στην Ελλάδα, σελ. 55)

ΕΠΑΛ και Μαθητεία
Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει τη

«θέση» για «Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και
Πράξης» διατηρεί το διπλό σχολικό δίκτυο
Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ. Υποβαθμίζει με
την Τεχνική Εκπαίδευση και εισάγει το
μεσαιωνικό θεσμό της μαθητείας, δηλαδή
της απλήρωτης εργασίας. Αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά στο «πρόγραμμα» του ΣΥΡΙΖΑ:
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Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία: 
«Χωρίς πρόγραμμα» και με πυξίδα ΕΕ και ΟΟΣΑ



«Προώθηση των πιλοτικών προγραμμάτων
διττής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το
ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας της
Γερμανίας, το Ελληνογερμανικό Επιμελη-
τήριο και τον ΟΑΕΔ. Συναντήσεις και επι-
σκέψεις στους χώρους εργασίας». Και
στη συνέχεια: «προώθηση του θεσμού της
μαθητείας/διττής εκπαίδευσης σε όλο το
εύρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης
(ΙΕΚ, νυν ΕΠΑΣ, μεταλυκειακό έτος μα-
θητείας των ΕΠΑΛ) και τέλος την πιστο-
ποίηση και το διαρκή έλεγχο των επιχει-
ρήσεων και την εκπαίδευση των εκπαι-
δευτών, ώστε να διασφαλίζεται ο εκπαι-

δευτικός χαρακτήρας της μαθητείας». Με
άλλα λόγια επιδιώκεται η δημιουργία συ-
στήματος σύνδεσης αναγκών αγοράς – δε-
ξιοτήτων για αναβάθμιση προγραμμάτων
και πιστοποίησης.

Αξιολόγηση
ή πώς αλλάζουν
τη σημασία των λέξεων

Με ευφημισμούς και σχήματα λόγου προ-
σπαθούν να εξαπατήσουν και να χειραγω-
γήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και την
κοινωνία. Η κακόφημη αξιολόγηση μετα-
τρέπεται σε «διαρκή αποτίμηση σχολικού

έργου» στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ρητά,
όμως, στις ρυθμίσεις για την εκπαίδευση
που περιλαμβάνονται στο 3ο Μνημόνιο ανα-
φέρεται: «Οι αρχές, σε συνεργασία με τον
ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,
θα επικαιροποιήσουν, εώς τον Απρίλιο του
2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο
ΟΟΣΑ το 2011». Προβλέπεται και κινητι-
κότητα: «Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι
αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο σύστημα μό-
νιμης κινητικότητας. (…) Την τελική απόφαση
για την κινητικότητα του προσωπικού θα
λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία».

Η αποδόμηση της δημόσιας εκ-
παίδευσης και η υποταγή της στους
νόμους της αγοράς, όπως επιδιώκουν
ΕΕ – ΔΝΤ - ΟΟΣΑ και Κυβέρνηση,
υλοποιείται μέσα από την «αξιολό-
γηση», που χρησιμοποιείται για την
ιδεολογική χειραγώγηση των εκπαι-
δευτικών και την τρομοκράτηση, την
κατηγοριοποίηση σχολείων και εκ-
παιδευτικών, με επακόλουθο τον
κανιβαλισμό και τη νομιμοποίηση
της πολιτικής των απολύσεων και
των περικοπών.

Στην Έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011
για την παιδεία στην Ελλάδα (σελ.
39), αφού αναλύεται ο ρόλος της
«αξιολόγησης» καταλήγει χαρακτη-
ριστικά: «Δύο ανεπιτυχείς αξιολο-
γήσεις ή τρεις αρνητικές αξιολο-
γήσεις κατά τη διάρκεια της στα-
διοδρομίας οδηγούν σε απόλυση».

Γίνεται λόγος, τέλος, για επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών. Αλλά σύμ-
φωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ
και του ΟΟΣΑ οι εκπαιδευτικοί οφεί-
λουν να βρίσκονται σε ένα αδιάκοπο
κυνηγητό πιστοποιημένων «γνώσε-
ων», με σεμινάρια και προγράμματα
τυποποιημένων πληροφοριών, πολλά
από τα οποία θα είναι επί πληρωμή.  

Σε αυτές τις συνθήκες οφείλου-
με να αποτινάξουμε τη σκουριά των
ψευδαισθήσεων και της αναμονής.
Τώρα οφείλουμε να συμβάλουμε στη
συγκρότηση ενός πανεκπαιδευτικού
μετώπου αντίστασης στην πολιτική
διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης
και καταπάτησης εργασιακών και
κοινωνικών δικαιωμάτων, στη συγ-
κρότηση ενός παλλαϊκού μετώπου
αντίστασης στην πολιτική της μνη-
μονιακής, καπιταλιστικής βαρβαρό-
τητας.
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Ηάνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση το Γενάρη
του 2015 σήκωσε πολύ σκόνη. Τα φλιναφήματα
περί “ανάσας” και “αέρα δημοκρατίας” που απλό-

χερα μοίρασαν τα κυβερνητικά στελέχη, ανάμεσά τους
και το δίδυμο Μπαλτά – Κουράκη, αποδείχθηκε πως
ήταν για το “θεαθήναι”. Πολύ γρήγορα ο –τέως– υπουργός
Παιδείας και οι περί αυτόν περιστρεφόμενοι, προσαρ-
μόστηκαν στο ρεαλισμό της “αντικειμενικής κατάστασης”,
των “κακών δημόσιων οικονομικών” και της “δύσκολης
κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα”. Οι εκπαι-
δευτικοί και η εκπαίδευση χόρτασαν εδώ και πολλά
χρόνια από συμπάθειες και οι τάξεις της γέμισαν από
συμπαθούντες και από ευήκοα ώτα. Όμως στο διά ταύτα
η περίοδος Μπαλτά χαρακτηρίστηκε από τη γνωστή
λαϊκή ρήση “Ανθρακες ο θησαυρός”. Από τις υποσχέσεις
περί επαναφοράς του ωραρίου, της μείωσης του αριθμού
των μαθητών ανά τμήμα, της υποτιθέμενης κατάργησης
της αξιολόγησης, αλλά και της πολλά υποσχόμενης οι-
κονομικής ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, αλλά και των
μαζικών μόνιμων διορισμών, η απελθούσα ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας πέρασε σχεδόν αυτόματα στην
συνέχιση της ίδιας πολιτικής του προηγούμενου μνη-
μονιακού ζώφου, των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και
των υπουργών τους. 

Έμειναν ακόμα και οι τρικυμιώδεις αμπελοφιλοσοφίες
του πρώην υπουργού Μπαλτά περί “Αριστείας”, οι οποίες
δημιούργησαν αρκετή αναστάτωση και σήκωσαν μεγάλο
κουρνιαχτό ανάμεσα στους κυρίαρχους κύκλους των
ακραίων νεοφιλελεύθερων, των μεγαλοκαρχαριών της
λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που ζει από τις
σάρκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Παρά τις –λιγότερο
ή περισσότερο– όψιμες διαφωνίες και τις δημόσιες αν-
τιπαραθέσεις ανάμεσα στους κοσμοπολίτες του ΣΥΡΙΖΑ
και τους κλασσικούς εκπροσώπους της ντόπιας αντί-
δρασης, όλοι τους συμφωνούν πως η πολιτική εκείνη
που συνέτριψε τους πυλώνες του κοινωνικού κράτους,
δεν μπορεί παρά να συνεχιστεί ανεμπόδιστα.

Ο Μπαλτάς αποχαιρέτισε το υπουργείο Παιδείας με
την αλησμόνητη δήλωση πως “οι εκπαιδευτικοί
θα δεχθούν να βάλουν πλάτη και
να κάνουν 1 – 2 ώρες
παραπάνω μάθημα”,
αντιγράφοντας σε θρά-
σος  τους προκατόχους
του Αρβανιτόπουλο και
Λοβέρδο. Αυτό αποτέλεσε
την πιο κυνική ομολογία
πως όσα προεκλογικά το

κόμμα του διακήρυξε και υποσχέθηκε στο χειμαζόμενο
κόσμο της εκπαίδευσης ήταν σωρός από ψεύδη, αυτα-
πάτες και δημαγωγία, για να χειραγωγήσει συνειδήσεις
και να κάμψει το εκπαιδευτικό κίνημα.

Η εκ νέου εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αυτή
τη φορά συνοδεύεται όχι από τις απατηλές διακηρύξεις
για σκίσιμο των μνημονίων, αλλά από ένα νέο τρίτο,
ακόμα πιο βαθιά αντιδραστικό μνημόνιο. Συνοδεύεται
από ένα νέο αρμαγεδώνα αντιλαϊκών μέτρων που προ-
ϊωνίζονται τη νέα αφαίμαξη των πλατιών λαϊκών στρω-
μάτων και πλέκουν νέα δεσμά ιμπεριαλιστικής εξάρτησης. 

Η επιλογή του Φίλη στη θέση του νέου υπουργού Παι-
δείας δεν ήταν καθόλου τυχαία, μιας και πολύ σύντομα,
θα κληθεί να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες μνημονιακές
δεσμεύσεις στην εκπαίδευση. Και μάλιστα με αυστηρό
χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα μέχρι το Μάιο του 2016.

Ο Φίλης, ο οποίος σημειωτέον βρέθηκε στο σκληρό
πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξε την υπογραφή του
τρίτου μνημονίου, κατέστησε απολύτως σαφές το στίγμα
της πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει. Ορθά –
κοφτά δήλωσε δημόσια την πρώτη ημέρα της ανάληψης
των καθηκόντων του πως “οι εκπαιδευτικοί θα αναλά-
βουν πλήρως τις ευθύνες τους”! Η πολλά υποσχόμενη
δήλωση δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας για
την νέα καταιγίδα με την οποία θα έρθει αντιμέτωπη η
εκπαίδευση και οι 135.000 εκπαιδευτικοί. Επίσης η
πρόσφατη δήλωσή του σχετικά με το μάθημα των θρη-
σκευτικών και τη δημόσια αντιπαράθεση που προκλήθηκε,
ότι “δεν θα προβεί σε καμία μονομερή ενέργεια”, εύκολα
μπορεί να γενικευθεί. Και χωρίς καμία αμφιβολία πρέπει
να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί για νέο μεγάλο
χτύπημα σύμφωνα με τις μνημονιακές επιταγές.

Νέο μισθολόγιο ακόμα μεγαλύτερης φτώχειας, εφαρ-
μογή της σκληρής αξιολόγησης κατά τα πρότυπα “Μη-
τσοτάκη”, οριζόντια αύξηση του διδακτικού ωραρίου
όλων των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την εργαλειοθήκη

του ΟΟΣΑ, καθιέρωση και γενίκευση της
ελαστικής εργασίας (αναπληρωτές, ωρο-
μίσθιοι) είναι μόνο λίγα από τα μέτρα
που θα κληθεί να εφαρμόσει η νέα
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Είναι
φανερό ότι η εφαρμογή μιας τόσο
σκληρής πολιτικής απαιτεί σκληρο-
τράχαλους “τιμονιέρηδες” και ετοι-
μοπόλεμους υπηρέτες. Αυτό το
ρόλο θα κληθεί να υπηρετήσει η
νέα ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας.
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Από τον Μπαλτά στο Φίλη.

Η συνέχεια της μνημονιακής πολιτικής στην εκπαίδευση
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Εισαγωγικά
Στο δημοτικό σχολείο, όπως είναι γνωστό,

είναι σε ισχύ ένα σύστημα αξιολόγησης των
μαθητών,1 το οποίο προβλέπει τα εξής: α)
Έναν αναλυτικό τρόπο περιγραφικής αξιολό-
γησης (για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης),
β) εκτός από την περιγραφική, αξιολόγηση
μέσω μιας κλίμακας αξιολόγησης με συνδυα-
σμό λεκτικών χαρακτηρισμών και γραμμάτων
της αλφαβήτου («Άριστα» Α΄, «Πολύ Καλά»
Β΄, «Καλά» Γ΄ και «Σχεδόν Καλά» Δ΄) για τους
μαθητές της Γ΄ και  Δ΄ τάξης και γ) δεκάβαθμη
αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας, σε συνδυα-
σμό με περιγραφική αξιολόγηση για τους μα-
θητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. 

Το σύστημα αυτό αξιολόγησης, το οποίο
έχει εισαχθεί από το 1995,2 έχει αποτελέσει
αντικείμενο κριτικής σε σχέση με διάφορες

πλευρές του. Οι σημαντικότερες πλευρές από
την κριτική αυτή μπορούν να συμπυκνωθούν
σε τρία, κυρίως, ζητήματα.

Το πρώτο έχει σχέση με τους λόγους που
οδήγησαν το υπουργείο Παιδείας στην επα-
ναφορά ενός πιο κανονιστικού συστήματος
αξιολόγησης και βαθμολογίας των μαθητών,3
όταν όλη την προηγούμενη δεκαετία φαινόταν
πως το έως τότε σύστημα αξιολόγησης έτεινε
σταδιακά προς αποσταθεροποίηση ή, ακόμη
και κατάργηση (τουλάχιστον, για το δημοτικό
σχολείο). Ερώτημα δηλ. αποτέλεσε εάν, στη
συγκυρία εκείνη, υπήρξαν κάποια «νεότερα»
δεδομένα ερευνών, τα οποία συνηγορούσαν
στο ότι το ελληνικό δημοτικό σχολείο «δυσ-
λειτουργούσε» (εκπαιδευτικά) ή ακόμη ότι
«είχε πέσει το μορφωτικό επίπεδο» των μα-
θητών, εξαιτίας της έλλειψης βαθμολογίας σ’

αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να δι-
καιολογούν την επαναφορά της.

Τέτοια ερευνητικά-επιστημονικά δεδομένα
δεν προσκομίστηκαν ποτέ, από την πλευρά
του υπουργείου Παιδείας. Γεγονός που επέ-
τρεψε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, για μια
ακόμη φορά, η επαναφορά ενός πιο κανονι-
στικού συστήματος αξιολόγησης που περι-
λάμβανε και αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας
δεν υπαγορεύτηκε από κάποια παιδαγωγικά-
επιστημονικά δεδομένα, αλλά αποτέλεσε μια
καθαρά πολιτική επιλογή.

Άλλωστε, στοιχειώδης γνώση της ιστορίας
της νεοελληνικής εκπαίδευσης μάς επιτρέπει
να γνωρίζουμε ότι το ελληνικό σχολείο έχει
κατά καιρούς «πορευτεί» χωρίς τέτοιου εί-
δους σύστημα αξιολόγησης των μαθητών,4

όπως (όσο κι αν φαίνεται παράξενο) και το
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Αξιολόγηση μαθητών και σχολική γνώση

«Το βιβλίο [ενν. της Ιστορίας] λέει ότι οι πλούσιοι Έλληνες των παροικιών, ενώ είχαν τις
εμπορικές επιχειρήσεις τους και έμεναν στο εξωτερικό, κατασκεύαζαν πολυτελείς

κατοικίες στους τόπους καταγωγής τους στον ελλαδικό χώρο και πρωτοστάτησαν στην
οργάνωση της ελληνικής επανάστασης εναντίον των Τούρκων. Ποιο λόγο είχαν να το

κάνουν αυτό [ενν. να πρωτοστατήσουν στην οργάνωση της επανάστασης], αφού είχαν λεφτά
και περνούσαν καλά εκεί με τις οικογένειές τους;» (Κωνσταντίνος, μαθητής της ΣΤ΄ Τάξης)

«Γιατί, τα προηγούμενα χρόνια, έπρεπε να κάνουμε συνέχεια γραμματική και να κλίνουμε
ρήματα;» (Γιάννης, μαθητής της Ε΄ Τάξης)



γράφει ο Κώστας Διαμαντής*

* Ο Κώστας Διαμαντής είναι δάσκαλος

1. Εξυπακούεται πως όπου αναφέρεται στο κείμενο μαθητής/ές εννοούνται και τα αντίστοιχα μαθήτρια/ες, τα οποία παραλείπονται χάριν συντομίας. 
2. Π.Δ. 8/1995 «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου» και Π.Δ. 121/1995 «Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού
Σχολείου», δημοσιευμένα στα ΦΕΚ 3, τχ. Α΄/ 10-1-1995 και ΦΕΚ 75, τχ. Α΄/ 18-4-1995, αντίστοιχα.
3. Μιλάμε για κανονιστικό σύστημα αξιολόγησης (με τις αρνητικές συνδηλώσεις που φέρει ο όρος) αναφερόμενοι σε μια θεσμική επιταγή που συνεπάγεται την
αναγκαιότητα να θέτει ο δάσκαλος τακτικά βαθμούς ή ποιοτικούς χαρακτηρισμούς, με βάση μια τυποποιημένη αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται αφού
νωρίτερα έχει διδάξει μια ενότητα και οργανώσει ένα επαναληπτικό διαγώνισμα για να ελέγξει την κατάκτηση της ύλης που «δόθηκε». Κι αυτό, προκειμένου στο
τέλος του τριμήνου να είναι σε θέση να βάλει ένα μέσο όρο ή έναν «απολογισμό» στην αντίστοιχη «καρτέλα ελέγχου» του μαθητή (Perrenoud P. «Οι συνήθεις δια-
δικασίες αξιολόγησης τροχοπέδη στην αλλαγή των παιδαγωγικών πρακτικών», Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ. 31 (1995), σ.34). Ωστόσο, το σύστημα αυτό αξιολόγησης
αφορά μόνο όσα προβλέπονται στα σχετικά Π.Δ. Γιατί, με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και διδακτικά βιβλία η προβλεπόμενη διαδικασία
αξιολόγησης έχει ενταθεί περαιτέρω, αφού αποτελεί οργανικό μέρος στη ροή της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, η θέση της αξιολόγησης των μα-
θητών ενισχύεται, όπως προκύπτει κι από τη διάρθρωση των νέων βιβλίων, τις σχετικές αναφορές και οδηγίες στα «βιβλία δασκάλου» και στα αντίστοιχα Α.Π.Σ.
των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου. Σ’ αυτά, άλλωστε, υπάρχει ξεχωριστή αναφορά και πρόβλεψη για την εφαρμογή διαδικασιών και τρόπων αξιολόγησης
των μαθητών για κάθε γνωστικό αντικείμενο και επιμέρους τομέα αυτού, το περιεχόμενο της οποίας παρουσιάζεται με λεπτομέρεια. Γεγονός το οποίο, με τη σειρά
του, συνιστά ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο εντατικοποίησης της μαθησιακής διαδικασίας στο όλο «παζλ» της «συντηρητικής παλινόρθωσης» που έχει επισυμβεί
τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτοβάθμιο σχολείο (σχετικά, βλ. και Λιάμπας Τ. «Η τυπική αξιολόγηση στο Δημοτικό σύμφωνα με τα Διαθεματικά Ενιαία
Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών-Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών», Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ. 81, 2007, σσ.32-40).
4. Σχετικά με τη (διαχρονική) σχέση ανάμεσα στις διαφοροποιήσεις που έχει υποστεί κατά περιόδους η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης των μαθητών και
στην απόπειρα κοινωνικού ελέγχου της ροής του μαθητικού πληθυσμού στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σχετικά δηλ. με τη βαθμολογική κλίμακα
ως μέσο κοινωνικής κατανομής των μαθητών, μπορεί να δει κανείς τη μελέτη του Θ. Μυλωνά «Η κοινωνική ανάγκη ελέγχου της “ροής” του μαθητικού
πληθυσμού προς τις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης και η εξέλιξη της βαθμολογικής κλίμακας στην Ελλάδα», σσ. 239-317, στο βιβλίο του ίδιου: Κοινωνιολογία
της ελληνικής εκπαίδευσης-Συμβολές, Gutenberg, Αθήνα 2003 (ανατύπωση).
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ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο έχει «πο-
ρευτεί» για χρόνια, ακόμη και χωρίς εισαγω-
γικές εξετάσεις για πρόσβαση των μαθητών
στο πανεπιστήμιο.5

Τι σημαίνουν πρακτικά τα προηγούμενα; Ότι
οι διάφορες αξιολογικές ή εξεταστικές δια-
δικασίες και τελετουργίες (στη μορφή που τις
γνωρίζουμε σήμερα) δεν αποτελούν ούτε
«διαχρονικό» και «φυσικό» ούτε (πολύ πε-
ρισσότερο) «αναγκαίο» και «αλληλένδετο»
στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά
στοιχείο ιστορικά καθορισμένο. Στοιχείο δηλ.
το οποίο συμπυκνώνει μια καθαρά ιδεολογι-
κο-πολιτική επιλογή με συγκεκριμένο κοινω-
νικό (ταξικό) προσανατολισμό, κάθε φορά. Η
προηγούμενη θέση επιβεβαιώνεται εάν συ-
σχετίσει κανείς την καθιέρωση (ή, αντίστρο-
φα, την κατάργηση) των διαφόρων συστημά-
των αξιολόγησης (και τα ειδικότερα χαρακτη-
ριστικά τους) με την εκάστοτε πολιτική συγ-
κυρία, κατά την οποία συμβαίνει αυτή. Σε μια
τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε, για παρά-
δειγμα, να δει πως (σε σχέση με την πρόσφατη
εκπαιδευτική μας ιστορία) η ιδεολογικο-πο-
λιτική συγκυρία των αρχών της δεκαετίας του
1980, κατά την οποία καταργείται το σύστημα
βαθμολογίας στο δημοτικό σχολείο, συνδέεται
με την απόπειρα εφαρμογής μιας πιο εξισω-
τικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ενώ από την
άλλη, η συγκυρία των αρχών της δεκαετίας
του 1990 και μετά, κατά την οποία επαναφέ-
ρεται η βαθμολογία, σηματοδοτεί την εφαρ-
μογή πλέον συντηρητικών (πολιτικά) και πε-
ρισσότερο επιλεκτικών και ανταγωνιστικών
(κοινωνικά) αρχών εκπαιδευτικής πολιτικής.6

Μια δεύτερη (συνακόλουθη με την προ-
ηγούμενη) κριτική προσέγγιση του συστήμα-
τος αξιολόγησης των μαθητών υποστηρίζει
ότι αυτή, όταν ιδωθεί σε μια μακροχρόνια
προοπτική, συμβάλλει στην αναπαραγωγή των
κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και κατηγο-
ριοποιήσεων και, συνακόλουθα, στην αναπα-
ραγωγή των κοινωνικών και μορφωτικών ανι-

σοτήτων που υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτό,
πιο απλά, σημαίνει ότι οι βαθμολογικές κα-
τηγοριοποιήσεις των μαθητών, οι οποίες δη-
μιουργούνται με βάση την αξιολόγηση (όσο κι
αν φαίνονται «ουδέτερες»), συμβάλλουν στη
δημιουργία διαφοροποιημένων ομάδων επί-
δοσης, οι οποίες, με τη σειρά τους, οδηγούν
σε διαφοροποιημένες (και ανισότιμες) επαγ-
γελματικές και κοινωνικές διαδρομές. Οι δια-
δρομές αυτές, όσες φορές έχουν συνεξετα-
στεί (σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα και μεγά-
λους αριθμούς μαθητών) με τα ειδικότερα
κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά χαρα-
κτηριστικά των μαθητών, έχουν δείξει ότι η
αξιολόγηση λειτουργεί στη βάση μιας αμείλι-
κτης κοινωνικής στατιστικής. Οι μαθητές δηλ.
που προέρχονται από αγροτικά και εργατικά
κοινωνικά στρώματα εκπροσωπούνται λιγό-
τερο στις ομάδες υψηλής επίδοσης, ενώ οι
μαθητές των πιο ευνοημένων (κοινωνικο-οι-
κονομικών και μορφωτικών) στρωμάτων (με-
σοαστικά και αστικά στρώματα) υπερ-εκπρο-
σωπούνται.7 Τέτοια ερευνητικά δεδομένα (από
την Ελλάδα και το εξωτερικό), από τον κλάδο
της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, πιστο-
ποιούν αυτό που είναι γνωστό ως κοινωνική-
επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης.8

Όλη η προηγούμενη εμπειρία έχει οδηγή-
σει αρκετούς παιδαγωγούς στο να προτείνουν
την κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος
αξιολόγησης των μαθητών, τουλάχιστον στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατά την οποία οι
κοινωνικο-μορφωτικές ανισότητες μεταξύ
των μαθητών είναι στην πλέον οξυμένη τους
φάση, με πιο χαρακτηριστική την άποψη πως
«Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες καθόλου δεν
πρόκειται να βοηθηθούν στη δύσκολη δουλειά
τους από εκτενείς εντολές για το πώς να
“αξιολογούν” ασταμάτητα, και μάλιστα όχι μό-
νο την επίδοση, αλλά χαρακτηριστικά ασαφή,
ρευστά και απολύτως ανεξέλεγκτα. Αντίθετα,
είναι μεγάλη ανάγκη να μετεκπαιδευτούν,
ώστε να αποχτήσουν τη βεβαιότητα και τις με-

θόδους για να πείσουν τους μαθητές τους ότι
η μάθηση είναι όχι μόνο χρήσιμη και αναντι-
κατάστατη αλλά ενδιαφέρουσα και ευχάριστη,
να μετεκπαιδευτούν ώστε να πεισθούν ότι η
αξιολόγηση στο δημοτικό σχολείο είναι όχι
μόνο άχρηστη αλλά και βλαβερή».9

Ή, στη διαμόρφωση μιας παραπλήσιας παι-
δαγωγικής οπτικής, σύμφωνα με την οποία
ακόμη κι αν δεχτεί κανείς την ανάγκη ύπαρξης
της αξιολόγησης με την υπάρχουσα μορφή
της, δεν μπορεί παρά να θέσει το ζήτημα στην
ολότητά του. Ξεπερνώντας δηλ. ψευδοπρο-
βλήματα (δήθεν επιστημονικής και «τεχνι-
κής» υφής), γύρω από την «ανάγκη ανεύρε-
σης εγκυρότερων και πιο αντικειμενικών τρό-
πων αξιολόγησης των μαθητών», να δει κατά
πόσο η αξιολόγηση θα συνεχίσει ν’ αποτελεί
ένα εργαλείο θεσμικής αποτύπωσης και επι-
κύρωσης (μέσω των ποικίλων βαθμολογικών
κατατάξεων) της υπάρχουσας κοινωνικής δια-
φοροποίησης μεταξύ των μαθητών. Ή εάν τα
όποια βαθμολογικά αποτελέσματα καταγρά-
φονται μέσω αυτής θ’ αξιοποιηθούν ως δεί-
κτες ασυμβατότητας ανάμεσα στα σημερινά
αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία
και τους διδακτικούς στόχους που τίθενται
(από τη μια) και τις κοινωνικο-μορφωτικές
«υποδοχές» και τους διαφορετικούς ρυθμούς
μάθησης μιας σημαντικής μερίδας μαθητών
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5. Η θέσπιση εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στο πανεπιστήμιο προς τα τέλη του 19ου αιώνα αποτέλεσε, επίσης, έναν μηχανισμό για
αποτελεσματικότερη ανάσχεση της ζήτησης για ανώτατες σπουδές από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού και, συνεπώς, έναν τρόπο προστασίας
των κοινωνικών και μορφωτικών προνομίων των γόνων των κυρίαρχων αστικών στρωμάτων. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, μπορεί να δει κανείς τη μελέτη του Χ.
Νούτσου Προτείνω την απόλυσιν. Η ιδεολογία της καθηγητικής ευθύνης το 19ο αιώνα στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004. 
6. Για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των ιδεολογικο-πολιτικών κατευθύνσεων της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των ετών αυτών, με έμφαση στη στροφή
προς νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές επιλογές στην εκπαίδευση, βλ. Grollios G. & Kaskaris I. “From socialist–democratic to “third way” politics and
rhetoric in Greek education (1997–2002).” Journal for Critical Education Policy Studies, vol. 1, n. 1 (2003), σσ..151-170. Επίσης, για μια ιστορικο-κοινωνιολογική
προσέγγιση της αξιολόγησης των μαθητών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μετά, μπορεί να δει κανείς: Μαυρογιώργος Γ. Εκπαιδευτικοί και Αξιολόγηση,
Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα 1993 και Παπακωνσταντίνου Π.  Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο, Έκφραση, Αθήνα 19932.
7. Ενδεικτικά, βλ. Karabel J. & Halsey A.H. (edt) Power and Ideology in Education, Oxford University Press, New York 1997. Για μια σχετικά πρόσφατη
εμπειρική επιβεβαίωση στη χώρα μας της σχέσης ανάμεσα στην κοινωνική τάξη των μαθητών και τη διαφοροποιημένη επίδοσή τους κατά τη μετάβαση από
τη Δευτεροβάθμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση, βλ. την έρευνα της Ε. Σιάνου-Κύργιου (2005) Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες. Η μετάβαση από τη Δευ-
τεροβάθμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση (1997-2004), Μεταίχμιο, Αθήνα και της ίδιας “Social class and access to higher education in Greece: supportive pre-
paration lessons and success in national exams”, International Studies in Sociology of Education, Vol. 18, No.3-4, 2008, σσ. 173-183.
8. Ορισμένες μελέτες, ενδεικτικές μιας τέτοιας οπτικής είναι των Sarup M. Education, State and Crisis. A Marxist perspective, Routledge & Kegan Paul,
London-Boston 1982, Harris K. Teachers and classes. A Marxist analysis, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley 1982, Apple M. Ιδεολογία
και αναλυτικά προγράμματα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986 και Μηλιός Γ. Εκπαίδευση και Εξουσία, Κριτική, Αθήνα 19934.  
9. Φραγκουδάκη Ά. «Το νέο Π.Δ. για τα δημοτικά σχολεία και η αξιολόγηση», Εκπαιδευτική κοινότητα, τχ. 1, 1989, σ.29. 
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(από την άλλη). Με άλλα λόγια, εάν η αξιολό-
γηση θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εργαλείο
κατηγοριοποίησης και κοινωνικής επιλογής
των μαθητών ή θ’ αποτελέσει το μέσο μιας
(κοινωνικά) προοδευτικής ριζοσπαστικής πο-
λιτικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης, προ-
κειμένου ν’ αμβλυνθεί η σημερινή κοινωνι-
κή-αναπαραγωγική λειτουργία του σχολείου.10

Ένα τρίτο στοιχείο παιδαγωγικής κριτικής
σε σχέση με την αξιολόγηση αφορά τις επι-
πτώσεις που έχει αυτή τόσο στη μαθησιακή
διαδικασία (μαθητές), όσο και στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία και τη διδακτική πράξη (δα-
σκάλους). 

Πιο συγκεκριμένα, η κριτική αυτή προσέγ-
γιση υποστηρίζει ότι η αριθμητική κλίμακα
βαθμολογίας, όσο και ο συνδυασμός λεκτικών
χαρακτηρισμών και γραμμάτων της αλφαβή-
του, δεν έχουν κάποια πληροφοριακή αξία για
τους ίδιους τους μαθητές όσο και για τους γο-
νείς. Πέρα δηλ. από μια συγκριτική κατάταξη
των μαθητών, δε δίνουν στους ενδιαφερόμε-
νους μια σαφή εικόνα των «αδυναμιών» που
παρουσιάζει κάθε μαθητής και σε ποιους ει-
δικότερους τομείς γνώσεων ή δεξιοτήτων
υπάρχουν οι αδυναμίες αυτές. Προεκτείνον-
τας την κριτική αυτή, υποστηρίζεται πως οι
δυο αυτές εκδοχές της αξιολόγησης στερούν-
ται εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειμε-
νικότητας. Κι αυτό μπορεί εύκολα να το αντι-
ληφθεί κανείς, αν αναλογιστεί π.χ. ότι δυο
ίδιες αξιολογικές αποτυπώσεις («Άριστα Α΄»
ή «Πολύ καλά 8») δυο διαφορετικών μαθητών
μπορεί να καταγράφουν δύο διαφορετικές
«εικόνες επίδοσης» και δυο αντίστοιχα «επί-
πεδα μάθησης», τα οποία δηλ. να μην είναι
συγκρίσιμα μεταξύ τους. 

Ακόμη, επισημαίνεται ότι ένα τέτοιο σύστη-
μα αξιολόγησης ευνοεί μια καθαρά χρησιμο-
θηρική (έως και κυνική) σχέση των μαθητών
με τη γνώση, στο βαθμό που, αφενός οι γνώ-
σεις αποκτούν αξία μόνο όταν επιτρέπουν ν’
αποκτήσει κανείς καλούς ή αξιοπρεπείς βαθ-
μούς, ενώ δεν ενδιαφέρουν αυτές καθαυτές,
από την άποψη της δυνατότητας που προσφέ-
ρουν για καλύτερη κατανόηση της φυσικής
και κοινωνικής πραγματικότητας ή της πνευ-
ματικής ικανοποίησης και της προσωπικής
ολοκλήρωσης  που επιφέρουν.11 Και, αφετέ-
ρου, στο βαθμό που η αξιολόγηση αυτή ευνοεί
εκείνες μόνο τις γνώσεις και τις δεξιότητες

που μπορούν να μεταφραστούν σε ατομικές
επιδόσεις (διαμέσου ερωτήσεων ή ασκήσεων,
στις οποίες μπορεί να αποδώσει κανείς έναν
ορισμένο αριθμό βαθμών). Με άλλα λόγια, στο
βαθμό που αυτή επιτρέπει τον έλεγχο «απο-
μονώσιμων» και μετρήσιμων ικανοτήτων πα-
ρά ικανοτήτων υψηλότερου επιπέδου, αφού
οι τελευταίες είναι δύσκολο να εγκλειστούν
σ’ ένα επαναληπτικό διαγώνισμα.12

Ως προέκταση της ίδιας προσέγγισης,
αναφέρεται ότι οι αξιολογικές τελετουργίες
αυτού του είδους απορροφούν μεγάλο μέρος
του διαθέσιμου χρόνου, της ενεργητικότητας
και της εφευρετικότητας και των δασκάλων,
αποστερώντας τους από τον αναγκαίο χρόνο
και την ικμάδα που θα τους επέτρεπε να
σκεφτούν και να ανανεώσουν τα περιεχόμε-
να και τις μεθόδους της διδασκαλίας τους.
Έτσι, οδηγεί συχνά στην τυποποίηση και το
φορμαλισμό των διδακτικών τους πρακτικών
ή, ακόμη, και στον «προκρούστη» μιας παι-
δαγωγικής και διδακτικής «διαστροφής»:
«η σχολική εργασία τείνει να ευνοεί δραστη-
ριότητες κλειστές, δομημένες, καλορυθμι-
σμένες, που να μπορούν ύστερα να περιλη-
φθούν στα πλαίσια μιας κλασικής αξιολόγη-
σης».13 Τα περιεχόμενα και οι τρόποι διδα-
σκαλίας δηλ. (από τη μια) να πρέπει να στοι-
χίζονται με το περιεχόμενο και τους τρόπους
αξιολόγησης (από την άλλη). Κάτι που υπο-
βιβάζει τη διδασκαλία σε προετοιμασία για
την επόμενη εξέταση και τη δραστηριότητα
της μάθησης, απλώς, σε μια δραστηριότητα
προπόνησης, αντίστοιχη με την προετοιμα-
σία των αθλητών σε συγκεκριμένες ασκή-
σεις που πρόκειται να κριθούν στους αγώ-
νες.14

Πέρα όμως από μια κριτική θεώρηση αυτού
καθαυτού του συστήματος αξιολόγησης των
μαθητών, σαν κι αυτή που πολύ σχηματικά πα-
ρουσιάσαμε νωρίτερα, υπάρχει και μια ακόμη
πιο σημαντική προσέγγιση, η οποία υπερβαί-
νει το ίδιο το σύστημα αξιολόγησης και, ου-
σιαστικά, προηγείται της εφαρμογής του συ-
στήματος αυτού ή των θεωρητικών και τεχνι-
κών του αρχών και προδιαγραφών. Η προσέγ-
γιση αυτή αφορά το ίδιο το περιεχόμενο όσων
καθημερινά διδάσκονται στο σχολείο οι μα-
θητές, με βάση το οποίο αξιολογούνται. Σε
μια τέτοια προσέγγιση στοχεύει να εστιάσει
το παρόν κείμενο. 

Η κοινωνιολογική οπτική
της σχολικής γνώσης 

Σύμφωνα με μια ορισμένη οπτική στην κοι-
νωνιολογία της εκπαίδευσης, όσα διδάσκονται
καθημερινά οι μαθητές στο σχολείο αποτε-
λούν προϊόν μιας προηγούμενης πολλαπλής
επιλογής. Από το σύνολο δηλ. των στοιχείων
επιστημονικής γνώσης, κοινωνικής εμπει-
ρίας, στοιχείων πολιτισμού (μιας ιστορικής
περιόδου) ένα μόνο μέρος αυτών επιλέγεται
και κωδικοποιείται για ν’ αποτελέσει, κάθε
φορά, την επίσημη σχολική γνώση. Τα κριτή-
ρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή των
στοιχείων αυτών είναι ιδεολογικά και κοινω-
νικά προσδιορισμένα και (συχνά) επιστημο-
νικά αυθαίρετα. Καθορίζονται δε από τα κυ-
ρίαρχα κάθε φορά (αστικά) κοινωνικά στρώ-
ματα, που απαρτίζουν τον εκάστοτε συνασπι-
σμό πολιτικής εξουσίας και ελέγχουν τα πε-
ριεχόμενα και τις κατευθύνσεις του σχολείου.
Η επιλογή της σχολικής γνώσης εντάσσεται
στην εξυπηρέτηση ενός σκοπού: τη συμβολή
της στη διευρυμένη αναπαραγωγή των κυ-
ρίαρχων (κεφαλαιοκρατικών) κοινωνικών
σχέσεων εξουσίας υποταγής που απαντούν
στην κοινωνία. Η συμβολή της στην υπόθεση
αυτή αφορά τον τρόπο λειτουργίας της σχολι-
κής γνώσης σε δύο επίπεδα. Ένα πρώτο το
οποίο αφορά τη σχολική γνώση ως μέσο ιδε-
ολογικής νομιμοποίησης και «φυσικοποί-
ησης» αυτών των κοινωνικών σχέσεων (στη
συνείδηση των μαθητών-αυριανών πολιτών).
Κι ένα δεύτερο το οποίο αφορά το ρόλο της
σχολικής γνώσης ως κριτηρίου κοινωνικής
επιλογής και ιεραρχικών κατηγοριοποιήσεων
των μαθητών (ως κοινωνικών φορέων, πια),
με όχημα και πρόσχημα την αξιολόγησή τους
στην κατοχή της σχολικής γνώσης.15

Εφόσον, λοιπόν, η εκλογή και οργάνωση
της σχολικής γνώσης συνεπάγεται συνειδητές
(κι ασυνείδητες) κοινωνικές και ιδεολογικές
επιλογές, είναι πρωταρχικής σημασίας ο κρι-
τικός αναστοχασμός του δασκάλου γύρω από
την κοινωνική προέλευση και τις ιδεολογικές
προδιαγραφές της γνώσης που καλείται να δι-
δάξει. Ορισμένα βασικά ερωτήματα σε μια τέ-
τοια κατεύθυνση μπορεί να είναι τα εξής: Με
ποιον τρόπο αναπαριστώνται (ως μορφή κι ως
περιεχόμενο) οι ιδεολογικές οπτικές και προ-
τεραιότητες των κυρίαρχων (κάθε φορά) κοι-
νωνικών στρωμάτων και συμφερόντων στην
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10. Σχετικά με μια τέτοια οπτική, βλ. Παπακωνσταντίνου Π.1993, ό.π., σσ.149-153.
11. Σχετικά, ο P. Perrenoud (1995, ό.π., σ.33) σημειώνει: «Όλοι οι δάσκαλοι του κόσμου ξέρουν ότι, από την ηλικία των 8 ή 10 χρόνων και πέρα, όταν προτείνουν
μια εργασία, η πρώτη ερώτηση των μαθητών τους δεν είναι “Τι θα μας προσφέρει; Είναι σημαντικό, είναι ενδιαφέρον; Θα μάθουμε κάτι;”, αλλά “Μετράει για
το βαθμό;”. Ξέροντας ότι, αν η απάντηση είναι όχι, δεν χρειάζεται να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες…».
12. Σχετικά, βλ. Perrenoud P. 1995, ό.π., σσ.33-36, απ’ όπου και αντλούμε το σχετικό προβληματισμό. 
13. Perrenoud P. 1995, ό.π., σ.32.
14. Perrenoud P. 1995, ό.π., σ.35.
15. Σχετικά με μια τέτοια οπτική του διττού (αναπαραγωγικού) ρόλου του σχολείου, αρκεί η κλασική μελέτη του Λ. Αλτουσέρ «Ιδεολογία και ιδεολογικοί
μηχανισμοί του κράτους», στο βιβλίο του Θέσεις (1964-1975), Θεμέλιο, Αθήνα 19945,σσ.69-121 και η σχετική ανάλυση του Ν. Πουλαντζά Οι κοινωνικές τάξεις
στον σύγχρονο καπιταλισμό, μτφρ. Μηλιόπουλος Ν., Θεμέλιο, Αθήνα 19903, σσ. 35-44.
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επίσημη σχολική γνώση; Πώς το σχολείο νο-
μιμοποιεί αυτή την περιοριστική και επιλε-
κτική εκδοχή γνώσης σαν αναμφισβήτητη
αλήθεια; Κατά συνέπεια, ποιες επιπτώσεις
(παιδαγωγικές και κοινωνικές) παράγει μια
τέτοια νομιμοποιητική διαδικασία στο επίπε-
δο των μαθησιακών αποτελεσμάτων κοινωνι-
κά διαφοροποιημένων μαθητών;16

Η προηγούμενη οπτική, σε σχέση με τον
κοινωνικό και ιδεολογικό χαρακτήρα της επί-
σημης σχολικής γνώσης, έχει επιβεβαιωθεί
αρκετές φορές, ακόμη κι όταν συμβαίνει μια
μερική αναδιάταξη των αστικών κοινωνικών
δυνάμεων στη διαδοχή της πολιτικής εξου-
σίας. Η αναδιάταξη αυτή συχνά συνεπιφέρει
διαφορετικές επιλογές, σε σχέση με διάφορες
πτυχές της επίσημης σχολικής γνώσης.17

Ορισμένα σχετικά εύγλωττα παραδείγματα
είναι ο τρόπος με τον οποίο προστίθενται ή
αφαιρούνται (κατά περιόδους) διδακτικά αν-
τικείμενα στο πρόγραμμα του σχολείου, αντι-
καθίστανται και προστίθενται στοιχεία διδα-
κτέας ύλης στα διάφορα μαθήματα του σχο-
λείου ή, πάλι, ο τρόπος με τον οποίο αποσύ-
ρονται διάφορα σχολικά βιβλία
(π.χ. το 2007 το προηγούμενο βι-
βλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του
δημοτικού), ακόμη και σε διαφο-
ρετικές φάσεις της ίδιας πολιτι-
κής περιόδου. Μια τέτοια συζή-
τηση γύρω από την προέλευση
και τις προδιαγραφές επιλογής
και κωδικοποίησης της επίσημης
σχολικής γνώσης ανάγεται στις
αρχές της δεκαετίας του 1970 και
τη «νέα» κοινωνιολογία της εκ-
παίδευσης.18

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας οπτι-
κής μεταθέτει την ουσία του ζη-
τήματος που συζητάμε από την
αξιολόγηση των μαθητών (ως διαδικασία και
πρακτική) στο περιεχόμενο, με βάση το οποίο
γίνεται η αξιολόγηση και, άρα, στην παιδαγω-
γική και μορφωτική αξία της ίδιας της σχολι-
κής γνώσης. Υπό αυτό το πρίσμα, χρειάζεται
να επανατοποθετήσουμε κριτικά το ερώτημα
από το «πώς ένας μαθητής θα αποκτήσει πε-
ρισσότερες γνώσεις» στο τι είδους γνώσεις
αποκτά και μέσα από ποια παιδαγωγική και
μαθησιακή διαδικασία αποκτώνται αυτές οι
γνώσεις. Συνακόλουθα, το κύριο ερώτημα με-
τατίθεται από το πώς αξιολογούμε στο τι αξιο-
λογούμε και, άρα, ποια η επιστημονική εγκυ-

ρότητα, η μορφωτική και κοινωνική χρησιμό-
τητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα όσων
επιλέγουμε (ή καλούμαστε) να αξιολογήσου-
με, κάθε φορά.

Μια τέτοια επιλογή, βέβαια, τη στιγμή που
λαμβάνει υπόψη της το θεωρητικό σκεπτικό
που μόλις αναφέραμε, εμπεριέχει, ταυτόχρο-
να, και μια πρόνοια σε σχέση τόσο με το νο-
μιμοποιητικό χαρακτήρα της σχολικής γνώ-
σης, όσο και με καθαυτόν τον κοινωνικό αν-
τίκτυπο της αξιολόγησης της γνώσης, στο
βαθμό δηλ. που μπορεί να συμβάλλει μια τέ-
τοια αξιολόγηση στην άμβλυνση (ή στην ενί-
σχυση) της κοινωνικής-αναπαραγωγικής λει-
τουργίας του σχολείου. Κι αυτό γιατί μια τέτοια
επιλογή (αν μη τι άλλο) μπορεί να οδηγήσει
σε έναν κριτικό αναστοχασμό το δάσκαλο, ο
οποίος του κλονίζει «βεβαιότητες» και τον
ωθεί στο να επιδιώκει να είναι πιο εύληπτα,
σαφή και ενδιαφέροντα τα προς διδασκαλία
και αξιολόγηση στοιχεία γνώσης, ιδιαίτερα
για τους μαθητές των μη προνομιούχων κοι-
νωνικών στρωμάτων (αμβλύνοντας, έτσι, τον
ακαδημαϊκό και φορμαλιστικό χαρακτήρα της

επίσημης σχολικής γνώσης και, επομένως,
μειώνοντας τις πιθανότητες εκδήλωσης σχο-
λικής αποτυχίας από αυτήν την κοινωνική κα-
τηγορία μαθητών).19 Επίσης, γιατί η επιλογή
αυτή μπορεί να οδηγήσει σε έναν κριτικό ανα-
στοχασμό των μαθητών απέναντι στις κυρίαρ-
χες εκδοχές γνώσης, παρέχοντάς τους ερε-
θίσματα για μια προοπτική (επιστημονική και
ιδεολογική) αμφισβήτηση των κυρίαρχων κοι-
νωνικών σχέσεων (εξουσίας υποταγής), η δι-
αιώνιση των οποίων υπηρετείται (και) μέσω
του σχολείου και των επίσημων εκδοχών γνώ-
σης που αυτό μεταδίδει. 

Δυο παραδείγματα
Η καθημερινή ανάγκη ανταπόκρισης του

δασκάλου στις απαιτήσεις εφαρμογής της
αξιολόγησης των μαθητών του σε κάθε διδα-
κτικό αντικείμενο δημιουργεί «προαπαιτού-
μενα» και συνήθεις πρακτικές, πολλές από
τις οποίες τείνουν να θεωρούνται «αδιαμφι-
σβήτητες» και «ανεξέταστες». Το γεγονός αυ-
τό αναγκάζει το δάσκαλο να εναρμονίζεται με
κανονιστικές μέριμνες και μηχανιστικές δια-
δικασίες αξιολόγησης (αναζήτηση «έτοιμων»
φύλλων διαγωνισμάτων ή εκπόνησή τους,
προγραμματισμό γραπτών αξιολογήσεων σε
προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα) που τον
αποσπούν από έναν πιο ουσιαστικό προβλη-
ματισμό γύρω από τα περιεχόμενα τα οποία
καλείται να διδάξει και τον ωθούν στην υιο-
θέτηση συγκεκριμένων τρόπων αξιολόγησης,
προκειμένου ν’ ανταποκριθεί σ’ ένα αξιολο-
γικό αποτέλεσμα «αντικειμενικά μετρήσιμο»,
που δε θα επιδέχεται αμφισβήτησης. Η δια-
δικασία αυτή, πέρα από χρονοβόρα και ψυχο-
φθόρα για το δάσκαλο, είναι, πολύ συχνά, και

μορφωτικά ανούσια ή προβλημα-
τική για τους μαθητές, όπως θα
δείξουμε με τα δυο παραδείγματα
που ακολουθούν.   

Α. Ιστορική γνώση 
και αξιολόγηση 

Αν παρακολουθήσει κανείς το
περιεχόμενο του βιβλίου Ιστορίας
της ΣΤ΄ δημοτικού που διδάσκε-
ται σήμερα,20 θα δει πως ένα με-
γάλο μέρος του βιβλίου αναφέρε-
ται στην ελληνική επανάσταση
του 1821. Μπορούμε, λοιπόν, να
υποθέσουμε πως ανάμεσα στους
βασικούς στόχους της διδασκα-

λίας του μαθήματος είναι και η κατανόηση,
από τους μαθητές, του συνολικού (οικονομι-
κού, κοινωνικού, ιδεολογικού και διεθνούς
πολιτικού) πλαισίου που οδήγησε στην απε-
λευθέρωση του ελλαδικού χώρου και στη συγ-
κρότηση του μετέπειτα νεοελληνικού κρά-
τους. 

Σταχυολογώντας τους παράγοντες οι οποίοι
συνέτειναν (κατά το βιβλίο) στην εκδήλωση
της επανάστασης, παρατηρούμε πως αρκετές
φορές γίνεται αναφορά (μεταξύ άλλων) στους
πλούσιους Έλληνες εμπόρους των παροικιών
και στο σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν
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16. Apple M., ό.π., σ. 36 κ.ε.
17. Για μια ιστορική επιβεβαίωση μιας τέτοιας οπτικής, βλ. ενδεικτικά Νούτσος Χ. Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και Κοινωνικός Έλεγχος (1931-1973),
Θεμέλιο, Αθήνα 1999 (ανατύπωση). 
18. Αντιπροσωπευτικά, βλ. Young Μ.F.D. (edt) Knowledge and Control. New Directions for the Sociology of Education, Collier Macmillan, London 1971 και
Whitty G. Κοινωνιολογία και σχολική γνώση. Θεωρία, Έρευνα και Πολιτική του Αναλυτικού Προγράμματος, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007.
19. Perrenoud P. «Η σχολική αποτυχία σάς ενοχλεί; Ίσως μπορείτε κάτι να κάνετε», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 88 (1996), σσ.30,31.
20. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-ΙΤΥ & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου
κόσμου (βιβλίο μαθητή).
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αυτοί στην οργάνωση και στο ξέσπασμα της
επανάστασης. Οι αναφορές, ωστόσο, αυτές
συνδέουν μονοσήμαντα τη συμβολή και την
πρόθεση (των πλούσιων αυτών εμπόρων) με
τη διάδοση (στους σκλαβωμένους Έλληνες)
των ιδεών του Διαφωτισμού, την καλλιέργεια
«εθνικού απελευθερωτικού πνεύματος» και,
άρα, με την «ιδέα» της απελευθέρωσης της
πατρίδας τους από τη σκλαβιά, και καθόλου
με τον ειδικότερο, κοινωνικό και οικονομικό,
ρόλο που διαδραμάτισε η συγκεκριμένη τάξη
ανθρώπων και εξηγεί την ενεργή συμμετοχή
της στην υπόθεση της επανάστασης.21 Ο λόγος
δηλαδή που φαίνεται πως ώθησε τη συγκε-
κριμένη τάξη ανθρώπων στην προετοιμασία
και τη συμμετοχή τους στην επανάσταση ανά-
γεται αποκλειστικά στη σφαίρα μιας «ιδέας»
και θεμελιώνεται στη σφυρηλάτηση στοιχείων
της «εθνικής ταυτότητας» στους υπόδουλους
Έλληνες. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου υπάρ-
χει και μια παρεμφερής αναφορά: «Τελικά
όμως οι υπόδουλοι Έλληνες δεν αφομοιώθη-
καν, αφού κατάφεραν να διαφυλάξουν, με τη
βοήθεια και της Εκκλησίας, τρία βασικά στοι-
χεία της εθνικής τους ταυτότητας: τη θρη-
σκεία, τη γλώσσα και την παράδοση».22

Εύλογο είναι, λοιπόν, να γεννώνται στους
μαθητές συνολικότερα ερωτήματα, τα οποία
υπερβαίνουν τις ρητές αναφορές του βιβλίου,
όπως αυτό που παρατίθεται ως motto στο άρ-
θρο μας.23

Ένα τέτοιο ερώτημα, ενώ είναι απόλυτα εύ-
λογο και πραγματολογικά και ιστορικά ορθό,
δεν απαντιέται, εάν βασιστεί κανείς μόνο στα
περιεχόμενα του βιβλίου. Κι αυτό γιατί στα
περιεχόμενα αυτά η έμφαση δίνεται στην πα-
ρουσίαση ενός συνεχούς πολεμικών γεγονό-
των, χρονολογιών, πράξεων σημαντικών προ-
σώπων και ηρώων (παρουσίαση «γεγονοτο-
λογικού» χαρακτήρα),24 την ίδια στιγμή που
απουσιάζει μια συνολικότερη (κοινωνικο-οι-

κονομική) και σχεσιακή παρουσίαση της ελ-
ληνικής επανάστασης.25 Από την παρουσίαση
αυτή δηλ. απουσιάζει κάθε αναφορά στις κοι-
νωνικο-οικονομικές σχέσεις που διαμόρφω-
σαν τις «αντικειμενικές» συνθήκες για το ξέ-
σπασμα της ελληνικής επανάστασης, τη στιγ-
μή που υπερτονίζονται τα στοιχεία που συνέ-
τειναν στην «ωρίμανση» της «εθνικής συνεί-
δησης» των υπόδουλων Ελλήνων. Το γεγονός
αυτό (της απουσίας ανάδειξης τέτοιων σχέ-
σεων) συνιστά στοιχείο μιας προφανούς (επι-
στημονικά αυθαίρετης και ιδεολογικά μερο-
ληπτικής) επιλογής (από την πλευρά της συγ-
γραφικής ομάδας του βιβλίου). Μια τέτοια
επιλογή (όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε
στη συνέχεια) υιοθετεί μια ορισμένη κοινω-
νική οπτική για την ελληνική επανάσταση και
έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και εξίσου
σημαντικές επιπτώσεις, τόσο στον τρόπο κα-
τανόησης των αιτίων που οδήγησαν στην επα-
νάσταση, όσο και στην κριτική αποσαφήνιση
του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας του
μετέπειτα ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
από την πλευρά των μαθητών. 

Κατά πρώτον, λοιπόν, δημιουργεί την εντύ-
πωση πως η ελληνική επανάσταση ήταν αμι-
γώς εθνικο-απελευθερωτικού χαρακτήρα,
ενός δηλ. έθνους εναντίον ενός άλλου.26 Μια
επανάσταση δηλ. η οποία εκδηλώθηκε μετά
την «ωρίμανση» των «υποκειμενικών» προ-
ϋποθέσεων των υπόδουλων Ελλήνων και τη
«συνειδητοποίηση», απ’ αυτούς, των στοιχεί-
ων «εθνικής» τους ταυτότητας. Στη συνειδη-
τοποίηση αυτή φέρεται να συνέβαλαν με τη
δράση τους και οι πλούσιοι Έλληνες έμποροι
των παροικιών. Το ερώτημα όμως παραμένει:
και γιατί συνέβαλαν σε μια τέτοια κατεύθυνση,
ποιο λόγο είχαν να το κάνουν; Ο «πόθος τους»
για την απελευθέρωση της πατρίδας μπορεί,
άραγε (από μόνος του), να εξηγήσει τη δράση
τους; 

Συνακόλουθη με την εντύπωση αυτή είναι
και μια δεύτερη, σύμφωνα με την οποία σύσ-
σωμος ο λαός (ως ένα ενιαίο κι αδιαίρετο
όλον, μέρος της οποίας ήταν και οι πλούσιοι
έμποροι) οργάνωσε την επανάσταση εναντίον
των Τούρκων, επιδιώκοντας την «εθνική» του
απελευθέρωση. 

Αν υποθέσουμε, λοιπόν, πως κάποιος (μα-
θητής ή δάσκαλος) αναπαράξει πιστά (κοι-
νώς, «μάθει απ’ έξω») τα περιεχόμενα του
βιβλίου, θα είναι, άραγε, σε θέση να απαντή-
σει το αρχικό μας ερώτημα; Η απάντηση δεν
μπορεί παρά να είναι αρνητική. Το γεγονός
αυτό αναδεικνύει, αφ’ ενός ένα στοιχείο προ-
βληματικότητας όσον αφορά τα ίδια τα στοι-
χεία ιστορικής γνώσης που έχουν επιλεγεί να
αποτελέσουν το περιεχόμενο του μαθήματος
και, αφ’ ετέρου, επαναφέρουν το ζήτημα της
επιστημονικής εγκυρότητας (ή αυθαιρεσίας)
και της ιδεολογικής μεροληψίας αυτού που
ορίζεται (κάθε φορά) ως επίσημη σχολική
γνώση.

Η απουσία ανάδειξης της βαθύτερης (κοι-
νωνικο-οικονομικής) σχέσης που συνδέει
τους Έλληνες εμπόρους με την ελληνική επα-
νάσταση αποσιωπά και συσκοτίζει τους κατ’
εξοχήν κοινωνικούς και ιδεολογικούς (δηλ.
υλικούς-οικονομικούς) λόγους που συγκρο-
τούν και καθοδηγούν τη δράση αυτής της κοι-
νωνικής μερίδας. Οι λόγοι αυτοί δεν είναι άλ-
λοι από τις εμπορευματικές δραστηριότητες
αυτής της μερίδας μιας ανερχόμενης αστικής
τάξης, οι οποίες όμως δραστηριότητες δεν
μπορούσαν να αναπτυχθούν (ή εμποδίζονταν)
μέσα στο πλέγμα νομικών και άλλων ρυθμί-
σεων που ίσχυαν σε μια απαρχαιωμένη (φε-
ουδαρχικού τύπου) και αυταρχική οικονομική
δομή, όπως αυτή της Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας.27 Το πλέγμα αυτό σχέσεων εμπόδιζε
την ανάπτυξη μορφών εμπορευματικού καπι-
ταλισμού, στις οποίες δραστηριοποιούνταν οι
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21. Ενδεικτικά, μπορεί να δει κανείς τέτοιου είδους αναφορές στις σσ. 44, 45, 49 και 75 του οικείου βιβλίου.
22. Σελ. 29 του βιβλίου.
23. Ερώτημα το οποίο, άλλωστε, διατυπώνεται (ως ρητορική ερώτηση) από το νεαρό πλούσιο έμπορο Εμμ. Παπά, όταν, απευθυνόμενος με επιστολή στον
αδελφό του, του γνωστοποιεί την απόφασή του να εμπλακεί στον επαναστατικό αγώνα, λέγοντας: «Τι το όφελος να καλοζείς στα ξένα και να στερείσαι για
πάντα την Πατρίδα σου!» (σ. 96 του βιβλίου). 
24. Μια συνολικότερη έρευνα ανάλυσης περιεχομένου του συγκεκριμένου βιβλίου θα είχε ν’αναδείξει πολλές παρασιωπήσεις και στρεβλώσεις που απαντούν
σ’ αυτό. Άλλωστε, μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές κριτικές τέτοιου είδους, οι οποίες (μεταξύ άλλων) έχουν αναδείξει το συντηρητικό εθνοκεντρικό τρόπο ιστο-
ριογραφίας και τη στείρα γεγονοτολογία που αυτό φέρνει. Ορισμένες κριτικές αυτής της κατεύθυνσης είναι: Δημητρόπουλος Α., Στόγιας Γ., Χόπλαρου Ρ. «Νέο
βιβλίο ιστορίας Στ΄ Δημοτικού: Εθνοκεντρική ιστορία και αναχρονιστική παιδαγωγική», The Books’ Journal , τχ. 25, Νοέμβριος 2012, Σάμιος Π. «Η Ιστορία
ξανά στο κρεβάτι του Προκρούστη: Πρώτες σκέψεις σχετικά με το νέο βιβλίο ιστορίας της Στ΄ τάξης Δημοτικού» (εκπαιδευτικός ιστότοπος alfavita, 7/1/2013)
και Μαριόλης Δ. «Η επιστροφή της σχολικής ιστορίας στα μαύρα δάση του εθνικισμού. Μια (ακόμα) κριτική για το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού» (εκπαι-
δευτικός ιστότοπος alfavita, 24/2/2014).
25. Δεν είναι τυχαίο πως μια μόνο κοινωνική αναφορά υπάρχει στο βιβλίο, η οποία αφορά το ελληνικό στοιχείο των Βενετοκρατούμενων Επτανήσων κι αυτή
είναι «στριμωγμένη» στη λεζάντα μιας εικόνας  της σελ. 31: «Ευγενείς και αστοί στα Επτάνησα» [η υπογράμμιση δική μας], με αποτέλεσμα αυτή ν’ αποτελεί
μια ακόμη έννοια κενή περιεχομένου.
26. Κάτι που, άλλωστε, διατυπώνεται ρητά από το Θ. Κολοκοτρώνη (σε χωρίο από τα Απομνημονεύματά του), όταν λέει: «Ο εδικός μας πόλεμος ήτον ο πλέον
δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος…» (σ. 144) και έμμεσα υιοθετείται κι απ’ τους συγγραφείς του βιβλίου, ως κυρίαρχο σχήμα εξήγησης της επανάστασης
(μέσα από τη διατύπωση του ομόλογου ερωτήματος 2, της σ. 145).
27. Για μια σχετική ανάλυση, απ’ όπου και αντλούμε στοιχεία, μπορεί να δει κανείς: Μηλιός Γ. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός. Από τον επεκτατισμό
στην καπιταλιστική ανάπτυξη, Κριτική, Αθήνα 20002,σσ. 270 κ.ε. και Τσουκαλάς Κ. Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο Κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μη-
χανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Θεμέλιο, Αθήνα  19926, σσ. 271-286, κυρίως. 
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Έλληνες έμποροι των παροικιών. Ο αγώνας,
λοιπόν, για τη διάλυση της Οθωμανικής οντό-
τητας και τη διεκδίκηση δημιουργίας ενός
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το οποίο να
διέπεται απ’ όλες τις φιλελεύθερες ρυθμίσεις
που ίσχυαν στην Ευρώπη, συμβαδίζει και με
τα ειδικότερα κοινωνικά και οικονομικά (εμ-
πορευματικά) συμφέροντα αυτής της κοινω-
νικής τάξης και την επιδίωξη επικράτησης
κεφαλαιοκρατικών σχέσεων και μορφών
εξουσίας στον ελλαδικό χώρο, αντίστοιχων με
της Ευρώπης. Δηλ. με τη δημιουργία σχέσεων
ατομικής ιδιοκτησίας και τη δυνατότητα επέ-
κτασης του χώρου κυριαρχίας του «πρώιμου»
αυτού (εμπορικού και εφοπλιστικού) κεφα-
λαίου στον ελλαδικό χώρο.28

Συνοψίζοντας, λοιπόν, την ανάλυσή μας για
το χαρακτήρα της ελληνικής επανάστασης,
αυτή «δεν επρόκειτο μόνο για τον εθνικό ξε-
σηκωμό των Ελλήνων ενάντια στους Τούρ-
κους», αλλά «για τη διαδικασία “εθνικής ολο-
κλήρωσης” στα πλαίσια ενός αυτόνομου κρά-
τους μιας αστικής (οικονομικής, πολιτικής και
ιδεολογικής) εξουσίας, που από τα τέλη του
18ου αιώνα βρισκόταν ήδη στη φάση της δια-
μόρφωσής της».29

Οι επιπτώσεις από μια τέτοια ιστορική επι-
λογή ή παρασιώπηση δε σταματούν όμως μό-
νο στην αδυναμία απάντησης στο αρχικό μας
ερώτημα και στην αποκόμιση λειψής ή στρε-
βλής γνώσης που αυτή συνεπάγεται, αλλά
(όσο κι αν αυτό φαίνεται παράξενο) αφήνει τη
«σκιά» του μέχρι και τον τρόπο κατανόησης
του σήμερα. 

Όταν οι μαθητές σχηματίζουν την αντίληψη
ότι όλοι μαζί (πλούσιοι και φτωχοί) «ξεσηκω-
θήκαμε και κερδίσαμε την ελευθερία μας, με
την επανάσταση του 1821», τότε όλες οι
«στρεβλώσεις» που έχουν τις ρίζες τους και
μας κληροδοτήθηκαν μέσα και από τον τρόπο

συγκρότησης του πρώτου ανεξάρτητου ελλη-
νικού κράτους εξαφανίζονται. Τι απομένει,
λοιπόν, (ως ιστορικό ερμηνευτικό πλαίσιο) για
την κατανόηση και του παρόντος; Η αναγωγή
όλων των «σημερινών δεινών» της χώρας μας
στα «εγγενή» χαρακτηριστικά της «ελληνικής
φυλής» ή, το πολύ πολύ, σε αίτια που σχετί-
ζονται (γενικά κι αόριστα) με το «αδύναμο»
ελληνικό κράτος που προέκυψε μετά την επα-
νάσταση. Εξηγήσεις δηλ. οι οποίες κινούνται
μεταξύ ενός ψυχο-μεταφυσικού πρίσματος
πρόσληψης του ιστορικού παρελθόντος και
ενός συνακόλουθου ανιστορικού αγνωστικι-
σμού. 

Κάνοντας πιο συγκεκριμένο το προηγούμε-
νο σκεπτικό, θα λέγαμε πως το κυρίαρχο στοι-
χείο που εξηγεί την ενεργή εμπλοκή των
πλούσιων εμπόρων των παροικιών στην επα-
νάσταση (δηλ. ο ειδικότερος κοινωνικός και
οικονομικός ρόλος που διαδραμάτιζε η συγ-
κεκριμένη τάξη ανθρώπων εκείνη τη χρονική
περίοδο) συνδέεται, με ένα λεπτό αδιόρατο
«νήμα», και με τον τρόπο συγκρότησης και
λειτουργίας του μετέπειτα ελληνικού κράτους.
Η εμπορευματική (μεταπρατική) δραστηριό-
τητα του τμήματος αυτού της ελληνικής αστι-
κής τάξης φαίνεται πως προσδιόρισε και τα
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά (ακόμη)
χαρακτηριστικά του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους. Η δραστηριότητα αυτή (καθόλα επι-
κερδής για τους κοινωνικούς φορείς της τά-
ξης αυτής) στάθηκε, για παράδειγμα, καθο-
ριστικό εμπόδιο στην ανάπτυξη βιομηχανικής
παραγωγής στο νέο ελληνικό κράτος και έθε-
σε τα διαχρονικά θεμέλια για αθρόα εισαγωγή
προϊόντων στη χώρα μας και για σταθερά ελ-
λειμματικό εμπορικό ισοζύγιο εισαγωγών-
εξαγωγών. Με αυτή την έννοια, μια τέτοια επι-
λογή συνέβαλε καθοριστικά στην εμπέδωση
πολιτικών δανεισμού του ελληνικού κράτους

για τη στήριξη της εγχώριας κατανάλωσης με-
γάλου μέρους εισαγόμενων προϊόντων (γεγο-
νός που ευνοούσε τις μεταπρατικές δραστη-
ριότητες των αστικών αυτών στρωμάτων) και
έθεσε σε μια ιδιότυπη τροχιά (οικονομικής
και άλλης) «ανάπτυξης» και «εξάρτησης»
από τον ευρωπαϊκό χώρο τον ελληνικό κοι-
νωνικό σχηματισμό.30 Μ’ αυτόν τον τρόπο δη-
μιουργήθηκε ένα αδύναμο ελληνικό κράτος,
με περιορισμένη κυριαρχία στον οικονομικό
τομέα και μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο ένταξης
στο διεθνή (κεφαλαιοκρατικό) καταμερισμό
εργασίας. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς οικο-
νομικής ανάπτυξης και κεφαλαιακής συσσώ-
ρευσης που υιοθετήθηκε διαχρονικά από το
τμήμα αυτό της ελληνικής αστικής τάξης και,
κατά συνέπεια, ο εξίσου ιδιότυπος τρόπος εν-
σωμάτωσης του ελληνικού κοινωνικού σχη-
ματισμού στο διεθνή καταμερισμό εργασίας
δεν είναι άσχετος με τις αλλεπάλληλες χρεο-
κοπίες του ελληνικού κράτους (κατά το 19ο

και 20ο αιώνα) και, κατά συνέπεια, και με την
τελευταία οικονομική κατάρρευση του 2010.31

Σε αντίθετη περίπτωση, η επένδυση κεφα-
λαίων σε παραγωγικές δραστηριότητες, όπως
στη βιομηχανική παραγωγή, θα συνεπαγόταν
ανάληψη μεγαλύτερου οικονομικού ρίσκου
και πιο μακροχρόνια αναμονή για απόδοση
κερδών. Κάτι που όμως ερχόταν σε σύγκρου-
ση με μια νοοτροπία βραχυπρόθεσμης κερ-
δοσκοπίας που συνεπαγόταν η εμπορευματι-
κή δραστηριότητα που επιλέχθηκε32 ή η επα-
νεπένδυση, ακόμη, των κερδών (αυτής της
κοινωνικής μερίδας) σε δραστηριότητες του
τραπεζικού τομέα, οι οποίες συνδέονταν με
το δανεισμό του ελληνικού κράτους και απο-
τελούσαν μεγάλη πηγή πλουτισμού για την
ίδια.33 Οι προηγούμενες επισημάνσεις επι-
τρέπουν ν’ αντιληφθεί κανείς πως ο τρόπος
παρουσίασης της ελληνικής επανάστασης κά-
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28. Μηλιός Γ., ό.π., σ. 233 κ.ε.
29. Μηλιός Γ., ό.π., σσ. 270,271.
30. Χατζηιωσήφ Χ. Η γηραιά σελήνη. Η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία, 1830-1940, Θεμέλιο, Αθήνα 1993.
31. Από αυτή την άποψη, πώς μπορεί ν’ αποφύγει κανείς τον παραλληλισμό ανάμεσα σε μια τέτοια ιστορική αφήγηση και την τρέχουσα δημοσιογραφική προ-
παγάνδα των συστημικών μέσων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, τα οποία «επιχειρούν να εμφανίσουν την ελληνική κρίση ως αποτέλεσμα εγχώριας “κακο-
διαχείρισης” και πλεονάσματος “κοινωνικών δικαιωμάτων”» (όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα της υποτιθέμενης «ευμάρειας»), τη στιγμή που αποφεύγει
ν’ αναδείξει τις αιτιακές σχέσεις που συνδέουν τον τρόπο οικονομικής και άλλης συγκρότησης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με τη στρατηγική των κυ-
ρίαρχων αστικών στρωμάτων και τις μετέπειτα επιπτώσεις της σε διάφορες πλευρές της ελληνικής οικονομίας; Για μια σχετική ανάλυση και κατάδειξη τέτοιων
σχέσεων, μπορεί να δει κανείς την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Σ. Σακελλαρόπουλου Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα,
Τόπος, Αθήνα 2014.  
32. Ένας τέτοιος προβληματισμός, σχετικά δηλ. με τον μεταπρατικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και την ανάγκη σχεδιασμού ενός πα-
ραγωγικού μετασχηματισμού και μιας «άλλης» οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, μέσα από κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό και «μοχλό» ανάπτυξης το
κράτος (κάτι που εξακολουθεί ν’ αποτελεί ζητούμενο και στην τρέχουσα πολιτικο-οικονομική συγκυρία),  αναπτύχθηκε και τα χρόνια μετά την απελευθέρωση
της χώρας μας από τους Γερμανούς. Ένα μέρος αυτού του (εξαιρετικά γόνιμου και ιστορικά διδακτικού) προβληματισμού παρουσιάζεται μέσα από το αφιέρωμα
στο Αριστερό επιστημονικό περιοδικό Ανταίος (1945-1951) και στους κύκλους των διανοούμενων που έγραφαν σ’ αυτό. Σχετικά, βλ.περ. Ουτοπία, τχ. 108,
Σεπτ.-Οκτ. 2014, σσ. 19-75, κυρίως.
33. Αξίζει εδώ να τονιστεί πως η εμπορευματική αυτή μερίδα της αστικής τάξης (τόσο των παροικιών όσο και του εσωτερικού) πρωτοστάτησε, μετέπειτα, στην
ίδρυση τραπεζών (π.χ. της Εθνικής Τράπεζας) και στο δανεισμό, μέσω αυτών, του ελληνικού κράτους, αποκομίζοντας και από τις δραστηριότητες αυτές
τεράστια κέρδη (Χατζηιωσήφ Χ., ό.π. σσ. 377-405, κυρίως και Τσουκαλάς Κ., ό.π., σσ. 259-266). Η «ροπή», λοιπόν, και σήμερα των αστικών πολιτικών και κοι-
νωνικών δυνάμεων προς έναν αέναο δανεισμό της χώρας μας παρουσιάζει ομολογίες και μπορεί να κατανοηθεί μέσα κι από την ιστορική διάσταση που ανα-
δεικνύουμε.
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θε άλλο παρά κοινωνικά «ουδέτερος» και
σφαιρικός μπορεί να θεωρηθεί. Ιδιαίτερα,
όταν αυτός φαίνεται να υιοθετεί στοιχεία μιας
γενικόλογης και θολής «εθνοκεντρικής» αφή-
γησης γεγονότων, η οποία, ουσιαστικά, υιο-
θετεί τα στοιχεία αφήγησης των κυρίαρχων
(σήμερα) αστικών κοινωνικών δυνάμεων. Μια
τέτοια αφήγηση (τηρουμένων των αναλογιών)
και για το «τότε» και το «τώρα» έχει κάθε νο-
μιμοποιητικό λόγο (παρασιώπησης των δια-
χρονικών επιλογών και ευθυνών της ηγετικής
αυτής κοινωνικής τάξης) ν’ ανάγει τα αίτια των
γεγονότων σε πράξεις μεμονωμένων προσώ-
πων ή, γενικά, στο «λαό», μέσα από μια φι-
λελεύθερη παρουσίαση της κοινωνίας κι όχι

στην ανάδειξη δομών και σχέσεων, μέσα από
μια κοινωνική ανάλυση των γεγονότων. Απου-
σία δηλ. μιας συνολικής ιστορικής παρουσία-
σης των αντικειμενικά προσδιορισμένων κοι-
νωνικών τάξεων, μερίδων τάξεων και στρω-
μάτων που έδρασαν και διέπονται από αντι-
θετικά συμφέροντα και σχέσεις κυριαρχίας
και υποταγής και καθορίζουν κάθε φορά (με
συγκεκριμένες επιλογές) την εξέλιξη και κα-
τεύθυνση των γεγονότων και των οικονομικών
και κοινωνικών πραγμάτων.34

Το ερώτημα, λοιπόν, μετά την προηγούμε-
νη παραδειγματική αναφορά από τη «διδα-
κτέα ύλη» του βιβλίου Ιστορίας είναι το εξής:
ένας τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης
των μαθητών, ο οποίος βασίζεται σε πρακτι-

κές απομνημόνευσης και εξέτασης ενός συγ-
κεκριμένου αριθμού ιστορικών στοιχείων και
πληροφοριών απ’ όσα εμπεριέχονται στο
σχολικό βιβλίο, πέρα από τη δυνατότητα που
δίνει στο δάσκαλο να βαθμολογήσει «αντι-
κειμενικά» τους μαθητές του και να προβεί
σε μια αντιπροσωπευτική (με βάση το βαθ-
μολογικό αποτέλεσμα) κατάταξή τους, έχει
κάποια συνολικότερη μορφωτική αξία; Με
άλλα λόγια διατυπωμένο το ερώτημα αυτό,
εάν οι μαθητές (στο πλαίσιο ενός επαναλη-
πτικού διαγωνίσματος) είναι σε θέση ν’ ανα-
παράξουν αυτούσια πολλά από τα στοιχεία
«διδακτέας ύλης» του βιβλίου, αντιστοιχίζον-
τας σωστά πολεμικά γεγονότα, χρονολογίες
και ιστορικά πρόσωπα, συμπληρώνοντας τα
λεκτικά κενά προτάσεων με ιστορικό περιε-
χόμενο ή αποστηθίζοντας και αναπαράγοντας
πιστά διάφορες ιστορικές πληροφορίες (στο
πλαίσιο μιας ερώτησης ανοιχτού τύπου), μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε ότι είναι σε θέση να
κατανοούν κριτικά την ιστορική γνώση, αξιο-
ποιώντας την δηλ. κι ως πλαίσιο ερμηνείας
και κατανόησης του σήμερα, με βάση και το
παράδειγμα από το βιβλίο Ιστορίας που πα-
ρουσιάσαμε; 35

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί
παρά να είναι αρνητική. Το ιστορικό «περι-
στατικό» που επιλέξαμε ν’ αναδείξουμε από
το οικείο σχολικό βιβλίο συνιστά μια εκδοχή
ιστορίας η οποία συμβάλλει στη νομιμοποίηση
της ιδεολογικής ηγεμονίας των αστικών κοι-
νωνικών δυνάμεων που διατηρούσαν την οι-
κονομική και πολιτική κυριαρχία παλιότερα
και σήμερα. Μια τέτοια ιστορική παρουσίαση,
τη στιγμή που εκτείνεται σε μια σειρά ενοτή-
των και κεφαλαίων, παρουσιάζει περιττές λε-
πτομέρειες, παρένθετα κεφάλαια, ασύνδετα
γεγονότα και κενά και, τελικά, παρέχει μια
επιφανειακή και μονοσήμαντη εκδοχή ιστο-
ρικής γνώσης. Έτσι, στερεί από τους μαθητές
τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια βαθύτε-
ρη ιστορική κατανόηση και συνείδηση των γε-
γονότων που μελετούν, η οποία να ευνοεί την
ανάπτυξη της ιστορικής τους σκέψης και να
τους επιτρέπει μια πιο ενεργητική (κοινωνική

και πολιτική) παρέμβαση στο (εγγύς ή απώ-
τερο) μέλλον ως πολίτες. 

Με βάση, λοιπόν, την ανάλυση που προηγή-
θηκε, αναδεικνύεται η ανάγκη αναζήτησης και
υιοθέτησης αρχών διδασκαλίας της Ιστορίας
από τους δασκάλους, οι οποίες να επιτρέπουν
να δειχθούν στους μαθητές κι άλλες (διαφο-
ρετικές ή πιο έγκυρες) όψεις των υπό εξέταση
ιστορικών γεγονότων. Αυτό μπορεί να επιτευχ-
θεί μέσα από την υποστήριξη της διδασκαλίας
με «εναλλακτικές» επιστημονικές επεξεργα-
σίες και ιστορικές πηγές τής περιόδου που
μελετάται, ώστε να γίνεται εφικτή η παρώθηση
των μαθητών στην κριτική αναζήτηση κενών,
αντιφάσεων, ελλιπών ερμηνευτικών σχημάτων
στην «επίσημη» ιστορική αφήγηση, και (στη
συνέχεια) η αξιοποίησή τους στην κατεύθυνση
της διατύπωσης (από τους ίδιους τους μαθη-
τές) «κατάλληλων» κι «αποκαλυπτικών» ερω-
τημάτων, σαν κι αυτό που αποτέλεσε την αφε-
τηρία της ανάλυσής μας. 

Μια τέτοια διδακτική προσέγγιση δεν «αν-
τιπαρατίθεται» με την «επίσημη» εκδοχή
ιστορίας μόνο ως περιεχόμενο, αλλά κι ως μέ-
θοδος προσέγγισης, μελέτης, κατανόησης και
αξιολόγησης της ιστορικής γνώσης. Σε μια τέ-
τοια κατεύθυνση, μπορεί ν’ αποτελεί αντικεί-
μενο σχολιασμού και διερεύνησης η ίδια η
επιστημονική αφετηρία και ευστάθεια της
ιστορικής γνώσης (ως περιεχόμενο κι ως τρό-
πος, ακόμη, γλωσσικής παρουσίασης του
ιστορικού παρελθόντος) και, άρα, μπορούν ν’
αμβλυνθούν πιθανές γλωσσικές ή νοηματικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές
κατά τη μελέτη της «επίσημης» Ιστορίας. Κυ-
ρίως, όμως έτσι μπορεί να πάψει ο «φετιχι-
σμός» της «επίσημης» σχολικής γνώσης και
η συναρτώμενη μ’ αυτόν μηχανική αποστήθι-
ση, ως τρόπος «εκμάθησης» της ιστορικής
γνώσης κι ως μέσο «απόδοσής» της, στο
πλαίσιο της σχολικής αξιολόγησης.36

(η συνέχεια του άρθρου, 
που αφορά πλευρές της γλωσσικής 

διδασκαλίας σε σχέση με την αξιολόγηση,
στο επόμενο τεύχος)
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34. Αν θέλαμε να δώσουμε πιο σχηματικά το στοιχείο της ιδεολογικής επιλογής στον τρόπο σταχυολόγησης και ιστορικής παρουσίασης των γεγονότων που
σχολιάζουμε (χωρίς αυτό να κατατείνει στην υποστήριξη μιας σχετικιστικής-«μεταμοντέρνας» θεώρησης της ιστορίας, αφού κάθε άλλο παρά αμφισβητεί την
αντικειμενική υπόσταση της ιστορίας), θα λέγαμε πως «τα γεγονότα δε μοιάζουν καθόλου με ψάρια στην τάβλα του ψαρά. Μάλλον μοιάζουν με ψάρια που
πλέουν εδώ κι εκεί σ’ έναν τεράστιο και καμιά φορά απλησίαστο ωκεανό. Το τι θα ψαρέψει ο ιστορικός θα εξαρτηθεί λίγο από την τύχη, αλλά κυρίως από το
ποιο σημείο του ωκεανού θα διαλέξει και τι είδους αγκίστρι θα χρησιμοποιήσει. Τους δυο αυτούς παράγοντες καθορίζει βέβαια το είδος των ψαριών που θέλει
να πιάσει» (Καρρ Ε. Χ. Τι είναι η ιστορία;, Πλανήτης-70, Αθήνα 1984, σ. 26).   
35. Εξάλλου, η απομνημόνευση, στο βαθμό που αποτελεί αναπαραγωγή (γραπτά ή προφορικά) λόγου, χωρίς αυτή να συνυπάρχει με τη γνωστική διαδικασία
της κατανόησης, συγκρούεται με το φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, ο οποίος δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες μηχανικής κα-
ταγραφής και συγκράτησης πληροφοριών. Γι’ αυτό και ο εγκέφαλος έχει την τάση να διαγράφει (σε σύντομα διαστήματα) αυτές τις πληροφορίες, αποφεύγοντας
μια χαοτική μάζα καταγραφών, που θα παρεμπόδιζαν τη δυνατότητά του για τις ανώτερες μορφές διανοητικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση, λοιπόν, του
μαθήματος της Ιστορίας, η απομνημόνευση συνεπάγεται τραγική υποβάθμιση της κριτικής σκέψης και κατανόησης των αιτιακών σχέσεων που διέπουν την αλ-
ληλουχία των γεγονότων, κάτι που οδηγεί σε ιστορική ακρισία και άγνοια και σε καταστροφικά αποτελέσματα. Σχετικά, βλ. Παπαδοπετράκης Ε. «Ο ρόλος της
παπαγαλίας στη διδασκαλία της άγνοιας», περ. Ουτοπία, τχ. 78, Ιαν.-Φεβρ. 2008, σσ.177-194.
36. Για μια γόνιμη εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας της ιστορίας, απ’ όπου αντλούμε, βλ. Μαυρογιώργος Γ. Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία. Για μια Αντί(-
παλη) Πρόταση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα 19973,σσ.192-205.



«Γιατί�ακόμα�και�ολόκληρο�τον
εκπαιδευτικό�ουρανό�να�κατεβάσεις,�

ακόμα�και�τα�πιο�σύγχρονα�εκπαιδευτικά�συστήματα,
ευρωπαϊκά�και�παγκόσμια�να�εφαρμόσεις,

Αν�βγάλεις�το�χαμόγελο�από�τα�χείλη�
των�παιδιών�και�των�δασκάλων,�

τότε�αυτή�η�εκπαίδευση�που�πας�να�χτίσεις,�
δεν�αξίζει�ούτε�μια�πεντάρα».

Χρίστος Τσολάκης (1935 – 2012)

«…�όσο�ο�ΑΝΘΡΩΠΟΣ�δεν�απόχτησε�ακόμη
όλα�τα�ανθρώπινα�δικαιώματα,�

όσο�δε�βασιλεύει�ακόμη�στον�κόσμο�η�ουσιαστική
ελευτερία,�η�κοινωνική�δικαιοσύνη,�

η�πραγματική�ισότητα,�το�χρέος�όλων�των
εκπαιδευτικών�είναι�να�αγωνιστούμε».

Κώστας Σωτηρίου (1889 –1996) 

Με�αφορμή�τη
φωτογραφία�του�νεκρού�Αϊλάν�στις

ακτές�της�Αλικαρνασσού,�πήγε�το�δάκρυ
κορόμηλο�στην�καπιταλιστική�δύση.�Στρατηγοί
που�βομβάρδιζαν�τη�Μέση�Ανατολή,�έμποροι
όπλων�που�προμηθεύουν�τους�τζιχαντιστές,

τιποτιστές�δημοσιογράφοι,�εραστές�του�ασήμαντου,
διπρόσωποι�παπάδες�και�ανάλογοι�πολιτικοί,
θρηνούσαν�οι�κροκόδειλοι�το�νεκρό�Αϊλάν,�οι

θύτες�θρηνούσαν�για�το�θύμα...
Να�γιατί�πρέπει�να�γίνεις�λύκος,

αναγνώστη.
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Με�αφορμή�τον

πολυπράγμονα�εργατοεκμεταλλευτή,
θεσιθήρα�Α.�Μητρόπουλο,�που�εκλιπαρούσε

για�μία�εκλόγιμη�θέση,�θυμηθήκαμε�την�απαίτηση
μιας�κυρίας�προς�τον�πρόεδρο�των�ΗΠΑ�Λίκολν�να

κάνει�το�γιο�της�συνταγματάρχη.�Η�κυρία�λέει,�λοιπόν,
πως�ο�παππούς�της�πολέμησε�στην�Ουάσιγκτον,�ο

πατέρας�της�ανακηρύχτηκε�ήρωας�στην�Ορλεάνη�και�ο
άντρας�της�τραυματίστηκε�θανάσιμα�στο�Μοντερέυ�και

γι’�αυτό�πρέπει�να�προσληφθεί�ο�γιος�της.�
Ο�Λίκολν�απαντά:

– Κυρία�μου,�η�οικογένειά�σας�έχει�κάνει
αρκετά�γι’�αυτόν�τον�τόπο.�Είναι�καιρός�ν’

αφήσουμε�και�στους�άλλους�να
κάνουν�κάτι.��

Στη βασιλεία χύθηκεν επάνω
για να χαρεί με νέο τρόπο 

κάθε λεπτομέρεια.
(Κ. Καβάφης)

Αφιερωμένο�στους�εξουσιομανείς�παλιούς�και�νέους.
Αλλιώς

«Και�θέλεις�πάντα�χάρισμα
να�τρώγεις�στην�κυψέλην
όποταν�είσαι�μάλιστα
γιγαντομάχος�Έλλην»
(όποιος�κατάλαβε…)

Τα 

εγκαινιάζουν νέα στήλη (που υπογράφει ο Νικηφόρος

Ζερβός), στην οποία θα σχολιάζουμε σύντομα και

καυστικά τα τρέχοντα πολιτικά, κοινωνικά,

συνδικαλιστικά «περίεργα»Όταν�κάποιος�πίεζε�το�γάλλο
πρόεδρο�Πουανκαρώ�ν’�αναλάβει

κάποια�μεγάλα�έργα,�φτάνοντας�στο�σημείο�να
τον�δωροδοκήσει�μ’�ένα�υπέρογκο�ποσό,�ο�γάλλος

πρόεδρος�φώναξε:
-�Πιάστε�αμέσως�αυτόν�τον�άνθρωπο,�γιατί�έφτασε�στο

σημείο�μετά�από�το�οποίο�θα�υποχωρήσω.
Το�παραπάνω�αφορά�στους�αγαπητούς�πολιτικούς�που

ορκίζονται�στο�κοινό�καλό,�αλλά�με�γεμάτες�τις�τσέπες�και�το
στομάχι�από�τα�«καλούδια»�των�εθνικών�ευεργετών...

«Ιδεολόγοι και νιτερεσολόγοι
των όσων αλλάζουν οι διαλαλητάδες

και όσοι στο γύρισμα των ιδεών καίνε λιβάνι»
(Κ. Παλαμάς)

θρησκεία: κόρη της Ελπίδας
και του Φόβου που εξηγεί στην Άγνοια

τη φύση του Ακατανόητου 
λατρεία: δημοφιλής μορφή ταπείνωσης με ένα

στοιχείο περηφάνιας
ληστής: ειλικρινής επιχειρηματίας

ματαιοδοξία: ο φόρος τιμής του ανόητου 
στην αξία του πλησιέστερου ηλίθιου
προνόμιο: το δικαίωμα του ηγεμόνα να σφάλλει
συμβουλή: το μικρότερο σε αξία νόμισμα
συνήθεια: η αλυσίδα της ελευθερίας

(Από «το αλφαβητάρι του διαβόλου»
του Αμπρόουζ Πηρς)

Τα�στοιχεία�(ΔΝΤ,�Maddison)�καταδεικνύουν�το
μέγεθος�της�καταστροφής,�με�την�Ελλάδα�να
προσπαθεί� μέσα� σε� διάστημα� 70� ετών� να
σηκώσει� κεφάλι� από� δύο� καταστροφικές� για
την�οικονομία�της�υφέσεις�και,�ουσιαστικά,�να
πρέπει�να�αρχίζει�ξανά�και�ξανά�από το μηδέν.
Η� λίστα� με� τις� χώρες� που� έχουν� υποστεί� τις
μεγαλύτερες� απώλειες� του� ΑΕΠ� τους� από� το
1870�και�έπειτα�είναι:
• Γερμανία�-66%�(1945-46)
• Ελλάδα�-64%�(1938-1945)
• Αυστρία�-59%�(1945)
• Γαλλία�-53%�(1940-44)
• Ιαπωνία�-52%�(1945-46)
• Ολλανδία�-50%�(1940-44)
• Ιταλία�-44%�(1941-45)
• Αυστρία�-39%�(1913-19)
• Γαλλία�-36%�(1913-18)
• Φινλανδία�-33%�(1914-18)
• Βέλγιο�-32%�(1914-18)
• Καναδάς�-30%�(1929-33)
• Ισπανία�-29%�(1936-37)
• ΗΠΑ�-29%�(1930-33)
• Ελλάδα�-26%�(2008�έως�σήμερα)
• Ιταλία�-25%�(1919-21)
Το�πιο�συνταρακτικό�όλων�είναι�ότι�η�τωρινή
ελληνική�περιπέτεια�είναι�η�μοναδική περίπτωση
βαθιάς�ύφεσης�που�δεν�σχετίζεται�με�κάποιον
πόλεμο� ή� το� κραχ� του� 1929.� Όλες� οι� άλλες
χώρες�της�μαύρης�λίστας,�υπέστησαν�οικονομικά
σοκ�είτε λόγω�του�πρώτου�Παγκοσμίου�Πολέμου
(1914-18),�είτε λόγω�του�Δεύτερου,�είτε�λόγω
του�ισπανικού�εμφύλιου�(1936-39),�είτε λόγω
της� καθίζησης� που� ξεκίνησε� από� τις� ΗΠΑ� το
1929.

– Άκουσα�ό
τι�πέθανε

ς.

– Δεν�είναι�
αλήθεια,�

δε�με�βλέ
πεις;

– Ναι,�αλλά
�είναι�πιο

�αξιόπιστο
�το�δελτίο

�των�8!

Κι�όταν�σ
ας�ρωτού

ν�αν�είσα
στε�λίγοι,

απαντήστε
:

-Βεβαίως
!�Αλλά�μπ

ορείς�να�κ
οιμηθείς�

μ’�ένα�κο
υνούπι�στ

ο�δωμάτιο
;



Η ενασχόληση με τη Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία έχει τον κίνδυνο δύο επιστημο-
λογικών και ταυτόχρονα ιδεολογικών
αποκλίσεων. Η δυτική ιστοριογραφία κα-
τά κανόνα δαιμονοποιεί το Βυζάντιο, ταυ-
τίζοντάς το με την ίντριγκα και τη δολο-
πλοκία (εξ ου και ο όρος βυζαντινισμός
= συνομωσία), ενώ η καθ’ ημάς αγιοποιεί
τη βυζαντινή αυτοκρατορία, βλέποντάς
την –με τη βοήθεια του Παπαρρηγόπου-
λου– ως το δεύτερο βήμα της συνεχούς
και αδιάλειπτης ιστορίας του έθνους.

Ο ιστορικός έλεγχος διακρίνει τρία
τμήματα της ελληνικής ιστορίας: αρχαι-
ότητα, βυζάντιο, νεότεροι χρόνοι που
έχουν λίγες ομοιότητες μεταξύ τους, βα-
σικά τη γλώσσα, και που τουλάχιστον σ’
ό,τι αφορά το βυζάντιο, στηρίχτηκε στην
πλήρη αναίρεση της ελληνικής αρχαιότη-
τας.

Κατά τον 7ο αιώνα, όταν η σλαβική επέ-
λαση στο νότο των βαλκανίων ήταν σε
πλήρη ανάπτυξη και η οροσειρά της Πίν-
δου αποτελούσε τον οδικό άξονα των
σλάβων – νομάδων, η ελληνική γλώσσα
αντικατέστησε τα λατινικά στα επίσημα
κείμενα, αλλά οι γηγενείς κάτοικοι απο-
καλούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους

(Ρωμιούς) ως τον 15ο αιώνα. Όσο κι αν
θεωρήσουμε τη θεωρία του Φαλμεράϋερ
περί εκσλαβισμού της Ελλάδας ως υπερ-
βολική και αστήρικτη, άλλο τόσο πρέπει
να θεωρήσουμε τη θεωρία περί συνεχούς
ελληνικότητας ως ιδεοληπτική και αντιε-
πιστημονική. Στη διαμόρφωση του νεοελ-
ληνικού κράτους (μετά το 1830) συνυπάρ-
χουν τα στοιχεία της συνέχειας και της
ασυνέχειας (άλματος). Η συνέχεια αφορά
τον κοινό γεωγραφικό χώρο, τη γλώσσα
και την κοινή θρησκεία στη διπλότητά της
(ειδωλολατρισμός – χριστιανισμός).
Ωστόσο η έννοια του κοινού έθνους απο-
κτάται τον 19ο αιώνα. Η περίφημη ελλη-
νικότητα (ισπανικότητα για τους Ισπα-
νούς, γαλλικότητα για τους Γάλλους κλπ)
είναι ιδεολογική εφεύρεση αφότου έγινε
η απελευθέρωση από τους Τούρκους.

Ως στοιχεία συγκρότησης ενός εθνο-
κράτους πρέπει να θεωρήσουμε το χώρο,
τη συνείδηση, τη γλώσσα, τη θρησκεία
και τον κοινό οικονομικό τρόπο ζωής.

Βυζάντιο: Η γέννηση

Για λόγους καλύτερης προσέγγισης χω-
ρίζουμε το Βυζάντιο σε τρεις περιόδους.

Η πρώτη ξεκινάει από την ίδρυση της
Κωνσταντινούπολης (330 μΧ) και φτάνει
ως το 800 μΧ (στέψη του Καρλομάγνου
στη Δύση και Ίσαυροι στο Βυζάντιο). Πρό-
κειται για τη γέννηση και ανάδειξη της
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η δεύτερη (800 – 1204) ταυτίζεται με
την ακμή του Βυζαντίου και τη δυναστεία
των λεγόμενων Μακεδόνων αυτοκρατό-
ρων. Φτάνει ως την 4η σταυροφορία και
την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης
από τους δυτικούς «σταυροφόρους».

Η τρίτη σχετίζεται με την παρακμή
(1204 – 1453), απεικονίζεται στη διάλυση
του ενιαίου κέντρου και φτάνει ως την
άλωση/πτώση της πρωτεύουσας από
τους Οθωμανούς Τούρκους.

Η βυζαντινή αυτοκρατορία (330 – 1453
μΧ) αποτέλεσε τη συνέχεια της ρωμαϊκής,
με ανατολικότερα εδάφη και χριστιανικό
–πλέον– μανδύα. Μέχρι την εποχή του
Ιουστινιανού (527 – 565) τα σύνορά της

ήταν περίπου αυτά της Ρωμαϊκής αυτο-
κρατορίας. Δηλαδή η Μ. Ασία, τα Βαλκά-
νια, η σημερινή Ιταλία, η Λιβύη, η Αίγυ-
πτος, ένα τμήμα της νότιας Ισπανίας και
η μέση Ανατολή.

Το Βυζάντιο γεννιέται με την οξυδερκή
απόφαση του Κωνσταντίνου Α΄ να μετα-
φέρει την πρωτεύουσα του κράτους από
τη Ρώμη στην τοποθεσία του παλιού Βυ-
ζαντίου στον Κεράτιο Κόλπο. Η νέα πρω-
τεύουσα βρισκόταν στο μεταίχμιο δύο
ηπείρων, Ευρώπης και Ασίας, και ήταν
άριστα οχυρωμένη. Ο Κωνσταντίνος Α΄
έγινε ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας
που ήταν χριστιανός και κατέστησε τη νέα
πρωτεύουσα το πρώτο χριστιανικό αστικό
κέντρο. 

Η μεταφορά του διοικητικού κέντρου
στ’ ανατολικά υπάκουε και σ’ ένα βαθύ-
τερο λόγο. Η (ειδωλολατρική) Ρώμη ήταν
ευάλωτη στα βαρβαρικά φύλα που κατέ-
βαιναν από τον ευρωπαϊκό βορρά, ενώ η
Κωνσταντινούπολη παρείχε τη γεωπολι-
τική ασφάλεια και την ομοιογένεια των
χριστιανικών πληθυσμών της ανατολικής
αυτοκρατορίας.

Από τα τρία ιδεολογικά στοιχεία της
εποχής, (χριστιανισμός, ρωμαϊκό δίκαιο,
αρχαιοελληνική φιλοσοφία) μόνο το πρώ-
το ισχύει απόλυτα και κυριαρχικά και κα-
θορίζει το σύνολο της ζωής των ανθρώ-
πων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τέχνη
υπάρχει μόνο ανωνυμία, ενώ ειδικότερα
στη ζωγραφική το μοναδικό τόνο δίνει η
μοναστηριακή αγιογραφία σε «πλήρη
ακινησία» για 1000 χρόνια. Ο ανθρώπινος
παράγοντας εξοβελίζεται, διότι όλο το
πνευματικό εποικοδόμημα ταυτίζεται με
το θεό και τον αυτοκράτορα. Μετά τη μα-
κεδονική δυναστεία και την κατίσχυση
του στρατού η ζωγραφική – αγιογραφία
ταυτίζει το θεϊκό με το στρατιωτικό (πχ
Αγ. Γεώργιος). Η ορθοδοξία αποτελούσε
το μοναδικό όρο για να αποκτήσει κάποι-
ος «βυζαντινή ταυτότητα». 

Οι φιλοσοφικές και πολιτικές διαμάχες
της αρχαιότητας αντικαταστάθηκαν από
τις θρησκευτικές αντιπαραθέσεις, οι
οποίες συνέβαιναν στις περίφημες Συνό-
δους με την επιδιαιτησία και την αιγίδα

Σημειώσεις
για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία
Μύθοι  και  αντιμύθοι  γ ια τα 1000 χρόνια
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του αυτοκράτορα: Νίκαια (325), Έφεσος
(431), Κωνσταντινούπολη (553), Κωνσταν-
τινούπολη (680), Κωνσταντινούπολη (754),
Νίκαια (787), Κωνσταντινούπολη (815).

Μετά τον Κωνσταντίνο Α΄ η καθεστη-
κυία τάξη των χριστιανών, η οποία ταυτί-
στηκε με το κράτος, άρχισε τους διωγ-
μούς κατά των ειδωλολατρών και των
εβραίων, αλλά και τις εσωτερικές της
συγκρούσεις, που έφτασαν στο απόγειο
με τη διαμάχη γύρω από τις εικόνες.

Αργότερα όταν ξεκίνησε το θρησκευ-
τικοπολιτικό σχίσμα ανατολής και δύσης,
το Βυζάντιο βρισκόταν στην αρχή της πα-
ρακμής.

Μ’ αυτόν τον τρόπο η Ορθοδοξία συνυ-
φάνθηκε με την πολιτική και κοινωνική
ζωή και πήρε διαστάσεις δικαίου, όπως
άλλωστε και ο παπισμός στη δύση, αλλά
στην περίπτωση του Βυζαντίου δεν είχα-
με ισχυρή αμφισβήτηση.

Από τους 83 αυτοκράτορες στο Βυζάν-
τιο μόνον ένας, ο Ιουλιανός, που η εκ-
κλησία τον ονόμασε Παραβάτη, προσπά-
θησε μάταια να επαναφέρει την ειδωλο-
λατρία.

Κατά τον Ε΄ αιώνα η χριστιανική ρω-
μαϊκή αυτοκρατορία έχασε τα δυτικά εδά-
φη της (Ισπανία, Ιταλία) και ο Ιουστινιανός
τον ΣΤ΄ αιώνα προσπάθησε να τα επανα-
καταλάβει. Αργότερα (626 – 627) ο Ηρά-
κλειος αντιμετώπισε ανάλογο πρόβλημα
με τους Πέρσες και τους Άραβες να επι-
τίθενται στα ανατολικά σύνορα και τα
«βαρβαρικά φύλα» της δύσης να κουρ-
σεύουν ό,τι απέμεινε από την παλιά Ρώ-
μη. Στα τέλη του Ζ΄ αιώνα οι Άραβες είχαν
ξεχυθεί στη Μ. Ανατολή και τη βόρεια
Αφρική, χρησιμοποιώντας τις καμήλες
ως «βαρύ πυροβολικό» και το κοράνι ως
αποφασιστικό όπλο. Ακριβώς τότε οι
Άραβες φτάνουν να πολιορκήσουν την
πόλη – θρύλο, ενώ ταυτόχρονα οι Σλάβοι
κατεβαίνοντας από τα βόρεια Βαλκάνια
δημιουργούν σφήνες στην ενδοχώρα.
Ακόμα και σήμερα τα σλαβικά τοπωνύ-
μια, τρόπος για να αναγνωρίζουν οι νο-
μάδες – κτηνοτρόφοι τα εδάφη, υπάρ-
χουν. Όμως οι σκλαβηνίες (θύλακες των
Σλάβων) παρότι ισχυρές δεν αλλοίωσαν
το βυζαντινό-χριστιανικό στοιχείο, όπως
ανιστόρητα υποστηρίζουν σήμερα ορι-
σμένοι «αντεθνιστές». Αντίθετα μάλιστα.
Μετά την αναστήλωση των εικόνων από
τη Θεοδώρα (843), οι «ιεραποστολές»
των Κυρίλλου – Μεθοδίου, αρχικά στη
Μοραβία και αργότερα σ΄ όλα τα σλαβικά
εδάφη, βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Το

Βυζάντιο εισήγαγε τον πολιτισμό του·
την Ορθοδοξία. Το Κυριλλικό αλφά-
βητο επισφράγισε την πολιτιστική
ηγεμονία του. 

Οι συνεχείς επιθέσεις και επιδρο-
μές των Αράβων στα ανατολικά εδάφη
τής βυζαντινής αυτοκρατορίας και κυ-
ρίως στη Μ. Ασία, που αποτελούσε βα-
σική πηγή άντλησης οικονομικών πόρων
και στρατιωτών, σε συνδυασμό με μια
καλύτερη διοικητική οργάνωση, δημι-
ούργησαν από τον 7ο αιώνα την αντίληψη
και την εφαρμογή «των θεμάτων». Τα
θέματα ήταν στρατιωτικές και διοικητι-
κές περιοχές μεγάλης έκτασης, καθένα
εκ των οποίων είχε ένα διοικητή (συνή-
θως στρατηγό), ο οποίος διοριζόταν από
τον αυτοκράτορα. Με τη νεωτεριστική
εισαγωγή των θεμάτων περιορίστηκαν
τα προνόμια της παλιάς αριστοκρατίας
της γης. Με τα θέματα η κεντρική διοί-
κηση (αυτοκράτορας) κατόρθωνε να ει-
σπράττει καλύτερα φόρους και να στρα-
τολογεί άντρες για το στράτευμα. Η δι-
οικητική διαίρεση σε θέματα περιόρισε
τη δύναμη των τοπικών στρατιωτικών
παραγόντων, ανακούφισε τα πληβειακά
στρώματα από τη βαριά φορολογία και
σταμάτησε τις φυγόκεντρες αποσχιστι-
κές και αποδιαρθρωτικές δυνάμεις. Το
βυζαντινό imperium μπορούσε με κεν-
τρικό τρόπο να ορίζει την εσωτερική και
εξωτερική πολιτική του. 

Σημειώνουμε ότι στην αρχή των θεμά-
των στηρίχτηκαν οι Ίσαυροι και οι Μακε-
δόνες αυτοκράτορες στο απόγειο της βυ-
ζαντινής δύναμης, ενώ αυτά περιήλθαν
σε αχρηστία με τις σταυροφορίες, χρόνος
που συνδέεται με την παρακμή της αυτο-
κρατορίας. Κατά τον 8ο και τον 9ο αιώνα
τα θέματα επεκτάθηκαν και στις ευρω-
παϊκές επαρχίες.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η βυ-
ζαντινή αυτοκρατορία ήταν ένα πολυεθνι-
κό κράτος. Μέσα στα σύνορά της εκτός
από τους ορθόδοξους βυζαντινούς υπήρ-
χαν Εβραίοι, Αρμένιοι, Βούλγαροι, Ιλλυ-
ριοί, Άραβες, Λατίνοι, Σλάβοι. Μετά τον
7ο αιώνα οι Βυζαντινοί, μιλώντας πλέον
ελληνικά, μπορούσαν να συνεννοηθούν
με τους Λατίνους της Ρώμης μόνο με τη
βοήθεια διερμηνέων.

Ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος αντιμετώπισε επι-
τυχώς μια δεύτερη πολιορκία της Κων-
σταντινούπολης από τους Άραβες (717
μΧ), αλλά ταυτόχρονα υποδαύλισε και την
έναρξη της διαμάχης για τις εικόνες που
κράτησε πάνω από 100 χρόνια. 

Εικονομαχία: 
Πολιτική – οικονομία – ιδεολογία

Εικονομαχία ονομάζουμε τη θρησκευ-
τική κρίση που ξέσπασε γύρω από το θέ-
μα των εικόνων και συντάραξε το Βυζάν-
τιο για ένα αιώνα (726 – 843). Οι περισ-
σότεροι συγγραφείς αποδίδουν στη δια-
μάχη ιδεολογικά και θρησκευτικά ελατή-
ρια, όμως η γνώμη μας είναι διαφορετι-
κή. Πίσω από τη σύγκρουση για τις εικό-
νες, τα θυμιάματα, την καύση των κεριών
κρύβονται βαθύτερα οικονομικά και κοι-
νωνικά αίτια. Σύμφωνα με μια ιστορική
εκδοχή, ο αρμένιος Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος
διέταξε την καταστροφή της εικόνας του
Χριστού στην Χαλκή Πύλη (726 μΧ), κάτω
από τις αποδοκιμασίες του πλήθους, το
οποίο και δολοφόνησε τον αυτουργό
στρατιώτη. Η θανάτωση των υπαίτιων
προκάλεσε εξέγερση.

Η α΄ περίοδος της εικονομαχίας ξεκινά
από το 726 μΧ και φτάνει ως το 780 μΧ.
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄ Ίσαυ-
ρος, τον οποίο η εκκλησία ονόμασε Κο-
πρώνυμο, συγκάλεσε το 754 εικονοκλα-
στική σύνοδο ως συνέχεια της συνόδου
του 730 μΧ. Απέναντι στους Ισαύρους
στάθηκε τόσο ο Πατριάρχης όσο και ο
Πάπας της Ρώμης Γρηγόριος Β΄, ενώ
στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά ξε-
σπούσαν εξεγέρσεις των εικονόφιλων.

Η β΄ περίοδος της εικονομαχίας (813 –
843 μΧ) ξεκινάει με την άνοδο στο θρόνο
του Λέοντα Ε΄ (813 – 820). Η σύνοδος που
συγκλήθηκε στο ναό της Αγίας Σοφίας
επαναλαμβάνει τις εικονοκλαστικές ιδέ-
ες και αυστηροποιεί τις ποινές ενάντια
στους παραβάτες.
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Οι
επόμενοι αυ-

τοκράτορες Μι-
χαήλ Β΄ (820 – 829) και

Θεόφιλος (829 – 842 μΧ),
παρότι εικονομάχοι, δεν κατορθώ-

νουν ν’ ανακόψουν το εικονολατρικό ρεύ-
μα κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Έτσι,
το 843 μΧ η αυτοκράτειρα Θεοδώρα απο-
καθιστά πανηγυρικά την αναστήλωση των
εικόνων (11 Μαρτίου). Η μέρα αυτή γιορ-
τάζεται ως σήμερα από την Εκκλησία την
πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής (Κυρια-
κή της Ορθοδοξίας).

Μπορεί σήμερα η διαμάχη γύρω από
το ζήτημα των εικόνων να φαντάζει ιδε-
οληπτική και αισθητική. Ωστόσο δεν εί-
ναι έτσι. Ο ιστορικός Δ. Ζακυθινός (1905
– 1993) αναφέρει: «Εν τελευταία ανα-
λύσει, η εικονομαχία εκδηλούται ως αν-
ταγωνισμός μεταξύ του Ελληνικού και
του ασιατικού πνεύματος. Ως πάλη της
γεωμετρικής γραμμής, της σχηματικής
παραστάσεως, προς την καμπύλην
γραμμήν, προς τας πλαστικάς και πεπε-
ρασμένας γραμμάς του ελληνικού ολυμ-
πιακού πνεύματος.

Επί ένα και πλέον αιώνα, νικηφόρος
η ανατολή εφαίνετο ότι θα επέβαλλε την
σφραγίδα της εις το πολύμορφον Βυ-
ζάντιον. Ο κλονισμός υπήρξε μέγιστος,
αλλά η ελληνορωμαϊκή παράδοσις υπε-
ρίσχυσε τελικώς και από την εικονοκλα-
στικήν κρίσιν εδημιούργησε τας προ-
ϋποθέσεις προς πνευματικάς εξορμή-
σεις και νέας πνευματικάς μορφάς».

Ο αστός ιστορικός αποδίδει τη θρη-
σκευτική διαμάχη σε αισθητικούς λό-
γους. Μας λέει ότι η ανεικονική ζωγρα-
φική των ανατολικών επαρχιών του Βυ-
ζαντίου, επηρεασμένη από το αραβό-
φωνο στοιχείο, ηττήθηκε από την ειδω-
λολατρική πλαστικότητα, την «καμπύλη
γραμμή» όπως γράφει. Έχει ίχνος δί-
κιου. Διότι ο ειδωλολατρισμός, ο παγα-
νισμός, η λατρεία της εικόνας, τα θυ-
μιάματα και οι θυσίες επέζησαν σ’ όλη
τη διάρκεια του Βυζαντίου μέσα στο
«συλλογικό υποσυνείδητο» των βαλκα-
νικών λαών και του ελληνικού. Ήταν η
εκδίκηση του δωδεκάθεου απέναντι
στην ορθοδοξία. Ήταν τα υπόγεια ρεύ-
ματα του ειδωλολατρισμού που μετα-
σχηματίστηκαν σε εικόνες.

Άλλωστε το βασικό τελετουργικό της
ορθόδοξης εκκλησίας (ναός, αγία τρά-

πεζα, άμφια, αντιφωνήσεις, ψάλτες,
τέμπλο, τρεις θύρες, έξοδος, θυσία

στο ιερό, λουλούδια κλπ) είναι ακρι-
βής αντιγραφή του αρχαίου θεάτρου. Εί-
ναι εξηγήσιμο. Η μεγάλη ειδωλολατρική
και καλοδουλεμένη παράδοση εντυπω-
σίαζε τους φτωχούς, αγράμματους βο-
σκούς και χωρικούς, που τους επιβλή-
θηκε η εβραϊκή μυθολογία, αλλά πρό-
σθεσαν την αισθητική της ελληνικής αρ-
χαιότητας. 

Αλλά τα αίτια της εικονομαχίας στο
τέλος της α΄ περιόδου του Βυζαντίου εί-
ναι βαθύτερα.

Οι Ίσαυροι θέλοντας να προφυλάξουν
τα σύνορα της αυτοκρατορίας χρειάζον-
ταν στρατό. Το Βυζάντιο στρατιωτικο-
ποιείται, αλλά μεγάλο και σοβαρό εμ-
πόδιο είναι η εκκλησία και τα προνόμιά
της. Η εκκλησία έχει τεράστιες εκτάσεις
γης, αμύθητο πλούτο και οι μοναχοί
απαλλάσσονται των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων. Τεράστιες μάζες αγροτών
και νέων γίνονται μοναχοί και οι Ίσαυροι
δεν έχουν άλλο δρόμο παρά να περιορί-
σουν την ισχύ της εκκλησίας. Η επιδίω-
ξη του Λέοντα Γ΄ με τη δημοσίευση της
συλλογής νόμων που ονομάστηκαν
Εκλογή είναι προφανής. «Μαζί με το
θεό για τους φτωχούς, την πατρίδα και
τους καταπιεσμένους» ο Λέων Γ΄ γράφει
«τήν τε δικαιοσύνην πάντων των επιγεί-
ων προτιμούμε».

Η μεγάλη παλιά ρωμαϊκή ιδέα έπνεε
τα λοίσθια. Οι αραβικοί στόλοι διασχί-
ζουν τη Μεσόγειο και η πρωτεύουσα
πολιορκήθηκε (717 μΧ) για πρώτη φορά.
Το γεγονός προκάλεσε τρόμο, σοκ και
δέος στους βυζαντινούς. Η σωτηρία της
αυτοκρατορίας εξαρτάται αποκλειστικά
από τους αγροτικούς πληθυσμούς της
ανατολής και η εκκλησία είναι εμπόδιο
στη στρατολόγησή τους. Οι ανεικονικές
αιρέσεις, ιδεολογική βάση των εικονο-
κλαστών, ανθούσαν στη φτωχή ανατολή.
Η διαμάχη γύρω από τις εικόνες αντα-
νακλά τις διεργασίες βάθους στην αυ-
τοκρατορία. Είναι στην πραγματικότητα
ένας κοινωνικός πόλεμος με αισθητικές
απολήξεις και όχι το αντίθετο.

Όπως και να ’χει όμως το ζήτημα με
τη δυναστεία των Ισαύρων, η αυτοκρα-
τορία γέρνει αποφασιστικά προς την
ανατολή, δυναμώνει ο «εθνισμός» των
βυζαντινών και τίθενται οι βάσεις για τη
β΄ περίοδο του βυζαντίου, για την ακμή
του, που σφραγίζεται από τη μακεδονι-
κή δυναστεία.

Β΄ περίοδος (850 – 1050 μΧ) 
Στη διάρκεια των 200 χρόνων της β΄ πε-

ριόδου οι βυζαντινοί πληθυσμοί αισθά-
νονται μία μεγάλη αυτοπεποίθηση. Στα
βόρεια σύνορα διάφορες «ιεραποστο-
λές» κήρυτταν στους Σλάβους την Ορθο-
δοξία. Το κυριλλικό αλφάβητο έχει επι-
κρατήσει. Ένα μεγάλο μέρος περιοχών
που είχαν πέσει στα χέρια των Αράβων
και των Σλάβων έχει ανακαταληφθεί, ενώ
η δύση παρά τη στέψη του Καρλομάγνου
(800 μΧ) σπαράσσεται από στρατιωτικές,
κοινωνικές έριδες ανάμεσα στ’ αναρίθ-
μητα φέουδα. Τα βυζαντινά χρυσά νομί-
σματα (solidus), που είχε πρωτοκυκλο-
φορήσει ο Κωνσταντίνος Α΄ και ήταν γνω-
στά ως βυζαντινά, χρησιμοποιούνται σ’
όλες τις διεθνείς συναλλαγές. Κατά την
περίοδο της ακμής κάνουν την εμφάνισή
τους λαμπρά έργα βυζαντινής τέχνης στην
αρχιτεκτονική, φιλολογία, χειροτεχνία. 

Σε μία προσέγγισή της η Ελ. Γλύκατζη
– Αρβελέρ για το Βυζάντιο γράφει ότι «η
pax βυζαντίνα συμπίπτει με την υποχώ-
ρηση της αραβικής δύναμης στην Ανατο-
λή. Η αυτοκρατορία εγκαταλείπει τη δια-
μάχη της εικονομαχίας, στρέφεται στο
εμπόριο και τη ναυτιλία και επιδοκιμάζει
άρρητα τις ελληνορωμαϊκές παραδόσεις
των εικονόδουλων πληθυσμών. Μετά τις
επιτυχίες στην Ανατολή, το ενδιαφέρον
στρέφεται στο Imperium Romanum. Δη-
μιουργείται έτσι μία αντίληψη οικουμε-
νικότητας ή αλλιώτικα πως ο γνωστός κό-
σμος κινείται στα όρια της αυτοκρατο-
ρίας, ενώ η επεκτατική πολιτική του βυ-
ζαντίου επιτυγχάνεται μέσω των πολέμων
του χρήματος και της διπλωματίας».

Τα σύνορα του βυζαντίου επεκτείνονται
από τη Μέση Ανατολή ως το Δούναβη,
από τον Ευφράτη και τον Καύκασο ως την
Ιταλία. Η «αμυντική ιδεολογία» των βυ-
ζαντινών λαών αντικαθίσταται από μία
«μεγάλη ιδέα», η οποία ταυτίζεται με το
μεγαλείο της αυτοκρατορίας και το κοινό
καλό. Ορισμένοι μάλιστα φτάνουν, αδό-
κιμα προφανώς, να γράφουν για το βυ-
ζαντινό ιμπεριαλισμό.

Όμως τα ισχυρά θέματα και η λαϊκότε-
ρη πολιτική των Ισαύρων – Μακεδόνων
έφτασαν στην εξασθένισή τους. Στις ανα-
τολικές επαρχίες που δέχονταν την τρι-
πλή πίεση (Άραβες – Σελτζούκοι Τούρκοι
– Οθωμανοί Τούρκοι) η στρατιωτική και
διοικητική αριστοκρατία δυναμώνει. Η
νέα τάξη στρατιωτικών – γαιοκτημόνων
επιβάλλει βαριά φορολογία στους χωρι-
κούς, υποσκάπτει την άμυνα, αμφισβητεί
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την κεντρική εξουσία. Οι θρύλοι του Δι-
γενή Ακρίτα δεν ανταποκρίνονται στο βα-
θύ κοινωνικό υπέδαφος που αποσαθρώ-
νεται σταθερά. Γαιοκτήμονες και στρα-
τιωτικοί της ανατολής δεν είναι πλέον
διατεθειμένοι να βρίσκονται σε μόνιμη
θέση έκτακτης ανάγκης και μάλιστα κάτω
από την τυραννία των «γραφειοκρατών
της πρωτεύουσας». Μπορεί η θρησκευ-
τική διαμάχη ν’ αποτελούσε μία μακρινή
ανάμνηση, ωστόσο η σύγκρουση Κων-
σταντινούπολης και περιφέρειας είναι
εμφανής και οι νέες πλούσιες οικογένει-
ες των Φωκάδων, Κομνηνών, οι Δούκες,
οι Λουκάρηδες, οι Παλαιολόγοι συσσώ-
ρευαν τοπική ισχύ και οικονομικά οφέ-
λη.

Μετά το 1000 μΧ η διπλή απειλή, (Τούρ-
κοι στ’ ανατολικά και Φράγκοι στα δυτικά),
λίγο απασχολούσε την αίγλη της αυτοκρα-
τορίας που αναπολούσε τα περασμένα με-
γαλεία της. Η de facto νέα διοίκηση του
Βυζαντίου στηριζόταν στις συγγένειες, την
τοπικότητα των πλουσίων, λιγότερο στο δι-
οικητικό συγκεντρωτισμό και περισσότερο
στην επιρροή των «νέων τζακιών». Προ-
σομοίαζε στα φέουδα της δύσης. 

Όμως στ’ ανατολικά οι Σελτζούκοι
Τούρκοι είχαν καταλάβει το αραβικό
εμιράτο της Βαγδάτης και έφταναν
στη βυζαντινή Μικρά Ασία. Από την
άλλη πλευρά οι Νορμανδοί τον 11ο αι-
ώνα εισβάλλουν χωρίς αντίσταση στη
νότια Ιταλία, περιοχή του Βυζαντίου, το
1071 καταλαμβάνουν το Μπάρι, τον ίδιο
χρόνο που ο Ρωμανός Δ΄ ηττάται από τους
Τούρκους στο Ματζικέρτ της Αρμενίας.
Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. 

Γ΄ περίοδος (1050 – 1453 μΧ)
Σε κάθε φυσικό και κοινωνικό γεγονός

δεν υπάρχει γέννηση από το μηδέν, όπως
βγήκε η Αθηνά από το κεφάλι Δία. Υπάρ-
χουν σωρευτικές αλλαγές για να φτάσου-
με στην τομή, το ιστορικό άλμα, την ασυ-
νέχεια. Για να μετατραπεί η ποσότητα σε
ποιότητα. Το ίδιο συνέβη και στη Βυζαν-
τινή αυτοκρατορία, η οποία μετά τη στρα-
τιωτική ήττα στο Ματζικέρτ (1071) και
πολύ περισσότερο μετά την κατάληψη 
της Κωνσταντινούπολης από τους «σταυ-
ροφόρους» (1204 – Δ΄ Σταυροφορία)
μπαίνει στον κύκλο της συνολικής κατά

πτωσης για να υποταχθεί 250
χρόνια μετά από τους Οθωμανούς.

Όπως βλέπουμε ο μεσαιωνικός χρόνος
είναι εξαιρετικά «απλωμένος». Τα γεγο-
νότα εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς, ο
μεσαίωνας σ’ ανατολή και δύση θυμίζει
ένα κινηματογραφικό slow motion. Η
επιτάχυνση των εξελίξεων άρχισε με τους
νέους χρόνους και τα «εγκαίνια» των
αστικών επαναστάσεων. 

Η δυτική πρόκληση της στέψης του
Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα της δύσης
(800 μΧ) και του Όθωνα της Γερμανίας ως
αυτοκράτορα των Ρωμαίων (962 μΧ) βά-
θυνε το σχίσμα ανάμεσα στα δύο μέρη της
παλιάς Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά οι
βυζαντινοί, όντας στο απόγειο της δύνα-
μής τους έδειξαν περιφρόνηση και αλα-
ζονεία στα σπαρασσόμενα δυτικά κρατί-
δια. Εκατό χρόνια αργότερα τα πράγματα
έχουν αλλάξει. Το σχίσμα μεταξύ των δύο

330 Ίδρυση Κωνσταντινούπολης από τον Κωνσταντίνο Α΄
410 Ο Αλάριχος καταλαμβάνει τη Ρώμη
431 Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο
476 Πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
532 Στάση του Νίκα στην Κωνσταντινούπολη
533 Ανακατάληψη της Ιταλίας από τον Ιουστινιανό 

(Ναρσής – Βελισάριος)
580 Εγκατάσταση Αβάρων και Σλάβων στην Ελλάδα
622 Ήττα Περσών από τον Ηράκλειο
638 Οι Άραβες καταλαμβάνουν την Ιερουσαλήμ
674 Οι Άραβες πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
697 Οι Άραβες καταλαμβάνουν την Καρχηδόνα
800 Στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα της Δύσης
800 Κατάληψη Ελλάδας από Σλάβους (Σκλαβηνίες)
815 Αναβίωση Εικονομαχίας (Λέων Ε΄)
826 Οι Άραβες καταλαμβάνουν Κρήτη και Σικελία
843 Οριστική αναστήλωση εικόνων (Θεοδώρα)
867 Σχίσμα Ρώμης – Κωνσταντινούπολης (Φώτιος)
904 Οι Άραβες λεηλατούν τη Θεσσαλονίκη
961 Ανακατάληψη Κρήτης (Νικηφόρος Β΄)
971 Ήττα Ρώσων από τον Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή
988 Εκχριστιανισμός Ρώσων

1000 Προσάρτηση Βουλγαρίας (Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος) 
1054 Σχίσμα Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας
1071 Οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν το Μπάρι

Ήττα στο Ματζικέρτ (Ρωμανός Δ΄)
1096 Α΄ σταυροφορία (Αλέξιος Α΄)

1176 Ήττα στο Μυριοκέφαλο με Σελτζούκους Τούρκους 
(Μανουήλ Α΄)

1204 Δ΄ Σταυροφορία. Κατάληψη Κωνσταντινούπολης
από Φράγκους

1204 – 1261 Βυζαντινή Αυτοκρατορία Νίκαιας
Αυτοκρατορία Τραπεζούντας. 

1261 Ανακατάληψη Κωνσταντινούπολης (Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος)
1281 Νίκη Βυζαντινών επί Καρόλου Ανδεγαυικού (Μιχαήλ Η΄)
1282 Σικελικός Εσπερινός
1341 Κίνημα Ησυχαστών (Γρ. Παλαμάς)
1349 Ίδρυση Δεσποτάτου του Μοριά

(Μυστράς – Μ. Καντακουζηνός)
1354 Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Καλλίπολη
1369 Ο Ιωάννης Ε΄ υποτάσσεται στον Πάπα
1371 Ήττα Σέρβων στη Μαρίτσα από Οθωμανούς Τούρκους
1394 Αποκλεισμός Κωνσταντινούπολης από Τούρκους
1402 Μάχη Άγκυρας. Οι Τούρκοι ηττώνται από τους Μογγόλους
1430 Κατάληψη Θεσσαλονίκης από Τούρκους
1438 Σύνοδος Φερράρας Φλωρεντίας. 

Αποφασίζεται η «Ένωση» των Εκκλησιών
1444 Σταυροφορία της Βάρνας
1453 Πτώση Κωνσταντινούπολης
1454 Ανακήρυξη από τους Τούρκους

του Γεννάδιου Β΄ Πατριάρχη 
1460 Πτώση του Μυστρά (Θωμάς Παλαιολόγος)
1461 Πτώση της Τραπεζούντας (Δαυίδ Κομνηνός) 
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εκ-
κλησιών (1054

– Μιχαήλ Κηρου-
λάριος) επιτείνει την

αμοιβαία αντιπάθεια. Οι χρι-
στιανοί προσκυνητές των αγίων

τόπων που περνούσαν αναγκαστικά από
την Κωνσταντινούπολη βίωναν το «ανά-
θεμα» των Κηρουλάριου και Καρδινάλιου
Ουμβέρτου στην Αγία Σοφία και το Βατι-
κανό. Στο Βυζάντιο αναπτύσσεται μάλιστα
ένα νέο είδος λογοτεχνίας: οι πραγματεί-
ες εναντίον των Λατίνων, που διαβάζονται
με ενδιαφέρον από τα πλατιά λαϊκά και
συνάμα αμόρφωτα στρώματα. Οι σταυρο-
φορίες των δυτικών δηλητηρίασαν ακόμη
περισσότερο το τεταμένο κλίμα.

Η παρακμή
Μετά την καταστροφή στο Ματζικέρτ

(1071) ένα πλήθος διεκδικητών του θρό-
νου εμφανίστηκε. Το 1081 ο Αλέξιος Α΄
Κομνηνός ανέρχεται στο βυζαντινό θρόνο,
ιδρύοντας τη δυναστεία των Κομνηνών
μέχρι το 1185. Στο μεταξύ οι Νορμανδοί
κατέλαβαν την Ιταλία και οι Σελτζούκοι
Τούρκοι τ’ ανατολικά σύνορα. Ο Αλέξιος
Α΄ στράφηκε για βοήθεια στους δυτικούς.
Όμως το 1096 ο στρατός της Α΄ σταυρο-
φορίας –αποτελούμενος από ένα συρφετό
κυνηγημένων ανθρώπων του υποκόσμου,
πλιατσικολόγων και τάχα απελευθερω-
τών– εισβάλλει στο βυζάντιο και απλώ-
νεται –αντί για την απελευθέρωση της Ιε-
ρουσαλήμ– σ’ όλη την επικράτεια, δημι-
ουργώντας κατεχόμενους θύλακες. Οι
Ενετοί που βοήθησαν τον Αλέξιο καρπώ-
νονται εμπορικά προνόμια στην Κωνσταν-
τινούπολη παίρνοντας μια ολόκληρη συ-
νοικία και δημιουργώντας σαν στρατός
κατοχής σημαντικά επεισόδια με το ντό-
πιο πληθυσμό. Οι αλληλοκατηγορίες ανα-
τολικών και δυτικών σχετικά με τα εκκλη-
σιαστικά ζητήματα (filioque) βαθαίνουν
και αποτελούν το προκάλυμμα για να
επέμβουν οι δυτικοί (Ενετοί, Γενουάτες,
Φράγκοι) στην ανατολή, αναζητώντας
δρόμους εμπορικούς και ταυτόχρονα ξε-
φορτώνοντας τα παραβατικά τους τμήμα-
τα στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ.

Ο στόχος είναι η πλούσια Κωνσταντι-
νούπολη· η αφορμή για τις πληβειακές
και θρησκόληπτες μάζες, η κατειλημμέ-
νη χριστιανική Ιερουσαλήμ.

Το 12ο αιώνα ο Μανουήλ Α΄ Κομνηνός
στράφηκε πάλι για βοήθεια στους δυτι-

κούς, προκαλώντας τα αντιλατινικά αι-
σθήματα των μαζών. Όμως οι έμποροι

της Ιταλίας (Γένοβα – Βενετία) επο-
φθαλμιούσαν για τα καλά την παραπαί-
ουσα ανατολή. Το 1204, κατά τη λεγόμενη
Δ΄ σταυροφορία, οι βενετοί καταλαμβά-
νουν την Κωνσταντινούπολη και ένας
Γάλλος, ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας στέ-
φεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Οι
σταυροφόροι καταλαμβάνουν την ενδο-
χώρα και οι αρπακτικοί Βενετοί φροντί-
ζουν ν’ αναλάβουν τη διοίκηση των νη-
σιών και των λιμανιών για να ελέγξουν τις
θαλάσσιες οδούς (Κέρκυρα, Κεφαλλονιά,
Ζάκυνθο, Λευκάδα, Πάτρα, Κυκλάδες,
Ρόδο). Όσοι βυζαντινοί προύχοντες διέ-
φυγαν συγκεντρώθηκαν στην Ήπειρο, την
Τραπεζούντα και τη Νίκαια της Μ. Ασίας.
Από τη Νίκαια εκστρατεύει το 1261 ο Μι-
χαήλ Η΄ Παλαιολόγος για να εκδιώξει
τους Λατίνους από την Κωνσταντινούπο-
λη. Δίπλα στους Λατίνους εισβολείς οι
Οθωμανοί Τούρκοι (από τον ιδρυτή τους
Οσμανλί) πιεζόμενοι από τους Μογγό-
λους εγκαθίστανται στην ανατολική Μ.
Ασία και τη Συρία και το 1302 οι βυζαν-
τινοί ηττώνται στη Βιθυνία. 

Ο 13ος αιώνας είναι η αρχή του τέλους
για τα απομεινάρια της βυζαντινής αυτο-
κρατορίας, που αδυνατεί να συγκρατήσει
τους εξωτερικούς εχθρούς της (Λατίνους
– Τούρκους) και να στηριχτεί στο αγροτι-
κό της στοιχείο, που το απομυζά οικονο-
μικά με δυσβάσταχτους φόρους.

Ήδη τα θαλάσσια περάσματα (Ιόνια,
Κυκλάδες, Κρήτη, Χίος) έχουν περάσει
στα χέρια των Ιταλών εμπόρων και τα
χρυσά νομίσματα αντικαταστάθηκαν από
το βενετσιάνικο δουκάτο. Η ενιαία βυζαν-
τινή αυτοκρατορία έχει κατακερματιστεί
σ’ ένα σπαρασσόμενο από αντιθέσεις το-
πίο και διοικητές στα χέρια Λατίνων και
Τούρκων.

Οι μόνες πόλεις που αντανακλούσαν
θαμπά την παλιά αίγλη ήταν η Κωνσταν-
τινούπολη και η Θεσσαλονίκη.

Μέσα στις συνθήκες της πολύπλευρης
κρίσης σημειώνεται το κίνημα των Ησυ-
χαστών, με βασική μορφή τον Γρηγόριο
Παλαμά (1296 – 1359), ο οποίος εκτός
από αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ανα-
κηρύχτηκε και άγιος, ενώ η διδασκαλία
του καταδικάστηκε ως αιρετική από τη
δυτική Εκκλησία.

Ο στόχος των ησυχαστών ήταν η μετα-
μόρφωση και θεοποίηση του ανθρώπου
μέσα από την προσευχή, τον αναχωρητι-
σμό και την ενδοσκόπηση. Οι λεγόμενοι

«ησυχαστές», παρ’ ότι περιφρονούσαν τα
εγκόσμια, ανακατεύτηκαν με τις ενθρο-
νίσεις αυτοκρατόρων και τις ύστερες βυ-
ζαντινές δολοπλοκίες γύρω από το 

θρόνο. Ο Γ. Παλαμάς πχ υποστήριξε τον
Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνό στη βασιλεία,
γι’ αυτό συνελήφθη και αφορίστηκε.

Όπως και να ’χει το ζήτημα, ακόμη και
τα θρησκευτικά (δηλ. ιδεολογικά) ρεύμα-
τα της εποχής ακολουθούν την προϊούσα
σήψη του Βυζαντίου. 

Το 1430 η Κωνσταντινούπολη είναι
σκιά του εαυτού της και οι βασιλείς της
έτρεχαν πανικόβλητοι για βοήθεια στη
Δύση. Το 1438 ο Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος
φτάνει στη Φλωρεντία, δηλώνοντας υπο-
ταγή της ανατολικής εκκλησίας στη Ρώ-
μη, προκαλώντας το μένος των πιστών
της ανατολής. Η σταυροφορία του Πάπα
ενάντια στους Τούρκους βρίσκει άδοξο
τέλος στη Βάρνα της Βουλγαρίας (1444)
και η ιστορία δεν τη σημείωσε.

Εννιά χρόνια αργότερα, «όπως πρόβλε-
ψαν οι ισλαμιστές προφήτες», ο Μωάμεθ
Β΄ στρατοπεδεύει απέναντι από την Κων-
σταντινούπολη. Τα τουρκικά κανόνια βομ-
βαρδίζουν για βδομάδες τ’ απόρθητα για
αιώνες τείχη, ώσπου την αυγή της 29ης

Μάη 1453 τα οθωμανικά στρατεύματα
γράφουν τον επίλογο ενός ιστορικού έρ-
γου που είχε κριθεί λίγους αιώνες πριν.
Ο Σουλτάνος πήρε τη θέση του βυζαντι-
νού αυτοκράτορα. 

400 περίπου χρόνια μετά, ο μεγάλος
ασθενής, δηλαδή η οθωμανική αυτοκρα-
τορία, αρχίζει ν’ αποσυντίθεται αφήνον-
τας στη θέση της νέα κράτη. Έχει αρχίσει
για την ανατολή η νέα εποχή. 

Για το άρθρο χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω βι-
βλιογραφία:
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 

(τόμοι Ζ΄, Η΄, Θ΄)
• Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής

αυτοκρατορίας, της Ελένης Γλύκατζη
Αρβελέρ

• Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας – 5
τόμοι του Charles Diehl 

• Η ιστορία του βυζαντίου, του Jean Claude
Cheynet

• Η ιστορία του βυζαντίου, του Γ. Κορδάτου
• Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ
• Τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου, 

του Donald M. Nicol
• Η βυζαντινή αυτοκρατορία, 

του G. Οστρογκόρτσκι
• Βυζάντιο, Κράτος και Κοινωνία, 

του Δ. Ζακυθηνού
• Ιστορία του Βυζαντίου, του Vasiliev
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Κατέβαλε προσπάθεια να ακουστεί σε ολό-
κληρο το βαγόνι και περισσότερο απ’ όλα
να πείσει τους βαριεστημένους επιβάτες

για του λόγου το αληθές. Για πολύ ώρα μετά και
αφού βγήκα από το τρένο αντηχούσε η φωνή
του στ’ αυτιά μου: «Μια βοήθεια παρακαλώ!
Άστεγος είμαι και σας παρακαλώ να με βοηθή-
σετε. Έχασα κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, δεν έχω
που να μείνω. Δεν είμαι ούτε κλέφτης, ούτε
ψεύτης, ούτε ναρκομανής».

Στη διαδρομή της απόγνωσης για τη δόση
του, πηγαινοερχόταν Πειραιά-Ομόνοια, ανέλπι-
δος με κατεβασμένα τα μάτια, όπως και τα μα-
νίκια από το μπουφάν που προσπαθούσαν να
κρύψουν κατακαλόκαιρο τα σημάδια της εξάρ-
τησης στα πληγωμένα χέρια. Μάταια όμως. Η
εικόνα καταφανούς εξάρτησης πρόδιδε τον νε-
αρό άνδρα που δεν έπειθε κανέναν παρά μόνο
για το αντίθετο. Πραγματικά οι ουσίες τον έκα-
ναν να χάσει την αξιοπρέπειά του και εύκολα
να γίνει και κλέφτης και ψεύτης, αφού ήταν στε-
ρημένος και ασθενής. Η εξάρτηση είναι ασθέ-
νεια που δεν κρύβεται, συλλογιζόμουν, ανεβαί-
νοντας τις κυλιόμενες σκάλες στην έξοδο προς
την οδό Σταδίου.

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου 2015 και η
πλατεία γεμάτη από τους ταξιδευτές της ανάγ-
κης. Ένα γύρω χρειάστηκε να κάνω, ήταν αρκε-
τό, για να αποτυπώσω στο φακό στιγμές που
συννέφιαζαν τον Αττικό ουρανό. Γυναίκες με
μαντήλες, προσεκτικά σφιχτά δεμένες στο οβάλ
του προσώπου και κάποιες επιμελημένες αι-
σθητικά, γέμιζαν τον κύκλο της Ομόνοιας με
βλέμματα θλίψης και ανησυχίας για το άγνωστο
που βρέθηκαν από την πολύπαθη Συρία.

Προσπαθούσαν να καθησυχάσουν –όπως μό-
νο μια μάνα ξέρει– τα μικρά τους, με ένα κοκα-
λάκι στα μαλλιά, μία χάντρα ψεύτικη για να παί-
ζουν ή με το νανούρισμα της βοής των αυτοκι-
νήτων στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας. Οι
άνδρες όρθιοι σε συντροφιές, συζητούσαν ζωη-
ρά και σε κατάσταση αναμονής για την ανάγκη
που βρέθηκαν, για τα χαρτιά που περίμεναν να
πάρουν σαν δόση ανακούφισης, για το ταξίδι
του προορισμού στην Ευρώπη της Ελευθερίας,
λέγανε. «Κρεμασμένοι» και εξαρτημένοι ολοφά-
νερα από τους αφανείς δουλεμπόρους, δυσκο-
λεύονταν να εξηγήσουν τα γεγονότα που τους
οδήγησαν εδώ πρόσφυγες. Δεν ρωτούσαν ποιος
και γιατί διέλυσε τη Συρία, νοιάζονταν μόνο να
φύγουν για το Βορρά.

Η εξάρτηση φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνω-
ση, σκέφτηκα. Ντόπιοι περαστικοί, που η ανάγκη
και οι οικονομικές δυσκολίες τούς κράτησαν
στην Αθήνα Δεκαπενταύγουστο, προβληματισμέ-
νοι, δίχως χαρά χάζευαν το περιβάλλον της Ομό-
νοιας και κατέβαιναν να πάρουν το τρένο αναλο-
γιζόμενοι τη δική τους εξάρτηση από την χειρό-
τερη οικονομική κρίση, ανθρωπιστική τη λένε,
που βρέθηκε η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρό-
νια. Ήταν ολοφάνερο πως κανείς σε τούτη την
πλατεία δεν ήταν ελεύθερος. Ντόπιος και ξένος.
Οι ερμηνείες για την κατάσταση υποταγής και
εξάρτησης επιφανειακές, όπως προέκυπτε από
τα πηγαδάκια που αναπαρήγαγαν την προπα-
γάνδα των ΜΜΕ. 

Σε γνωστό σημείο στην επάνω πλευρά της
πλατείας, πηγαδάκι 3-4 ατόμων περίμενε τον

έμπορο για να αγοράσει νοθευμένη χαρά και
ψευδαίσθηση πριν πέσει στο ίδιο πηγάδι.

Απέναντι, οι μετανάστες αναζητούσαν λύσεις
ατομικής σωτηρίας και ευημερίας στον παρά-
δεισο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μαγευτική
Γερμανία. Όνειρο Ευρωπαϊκής νύχτας!

Οι ντόπιοι, μοιρασμένοι. Κάποιοι περιορίζον-
ταν σε μικρές φιλανθρωπίες, έναν χυμό, ένα
φρούτο, ένα παιχνίδι για μια δόση χαράς στα
παιδάκια. Μια κυρία μάλιστα, Ελληνίδα, φόρεσε
στα μαλλιά μιας πανέμορφης πιτσιρίκας, που
έκλαιγε από την ταλαιπωρία, στέκα με λουλου-
δάκια, γιατί εμείς είμαστε από παλιά φιλόξενοι,
έλεγε. Άλλοι έβριζαν. Πηγαδάκι λίγα μέτρα πιο
κει από την πλατεία, μπροστά σε σφαλισμένο
μαγαζί από τα εκατοντάδες του μνημονίου, σχο-
λίαζε την επικαιρότητα με άγριες διαθέσεις και
κραυγές χωρίς νόημα. Είδατε πως μας καταν-
τήσανε; Τι τους θέλουμε τους ξένους; Δεν έχου-
με να φάμε εμείς, και άλλα πολλά γνωστά.

Μετά από την ύπουλη και από απόσταση επί-
θεση για τους ταξιδευτές της ανάγκης, απομα-
κρύνονταν ένας-ένας κρατώντας φοβισμένοι σε
μικρές σακούλες ό,τι φθηνότερο μπόρεσαν να
πάρουν από την κεντρική αγορά, για τη μέρα της
Παναγιάς, λέγανε.

Η εξάρτηση σαν τεράστιος ιστός δηλητη-
ριώδους αράχνης τρόμαζε και ακινητοποιούσε
τα θύματά της. Αδρανείς στην πραγματικότητα
όλοι σε τούτη την πλατεία περίμεναν μικρή δό-
ση-λύση στα μεγάλα προβλήματα. Ντόπιοι και
ξένοι το μόνο που ζητούσαν ήταν να βγουν στο
ξέφωτο, να πάρουν μια ανάσα χωρίς να ψάχνουν
το πώς και το γιατί. Μια πλατεία και μια χώρα
αποικία, που τη μάθανε να περιμένει με απλω-
μένο το χέρι την πρώτη δόση μετά την υπογραφή
της συμφωνίας του τρίτου κατά σειρά μνημονί-
ου, από την πρώτη φορά αριστερά.

Η ελπίδα της απεξάρτησης δεν ήρθε. Μετά την
εξάμηνη διαπραγμάτευση με τους σκληρούς εμ-
πόρους-εκβιαστές της Ευρώπης, φάνηκε ότι η
δόση δεν ερχόταν και η ώρα για το σύνδρομο της
στέρησης πλησίαζε. Εξαρτημένοι και στερημένοι
πήραμε την απόφαση να πούμε το μεγάλο ΟΧΙ.

Μάταια όμως, τ’ αφεντικά, ντόπια και ξένα, δεν
ίδρωσε τ’ αυτί τους. Σε μία νύχτα μετέτρεψαν το
μεγάλο ΟΧΙ σε υποτακτικό ΝΑΙ, το κακό σε καλό,
το σκοτάδι σε φως, το πικρό σε γλυκό, την 
ελευθερία σε εξάρτηση και υποταγή.

Η πρώτη φορά αριστερά ΟΧΙ μόνο δεν έκανε
την υπέρβαση που υποσχέθηκε προεκλογικά και
μετεκλογικά, να σκίσει τα μνημόνια και να δούμε
και λίγο Θεσσαλονίκη έστω και σε βάθος χρόνου,
αλλά συντάχθηκε αμέσως και πλήρως με τους
εμπόρους-εκβιαστές και νομιμοποίησε το τρίτο
επαχθές μνημόνιο. Το ’φερε και το πέρασε νύχτα
από «το Ναό της Δημοκρατίας» παραμονές Δε-
καπενταύγουστου με τους βουλευτές να ψηφίζουν
με το εισιτήριο των διακοπών στο χέρι. Για τη δό-
ση της εξάρτησης δώσαμε γη και ύδωρ, αερο-
δρόμια και λιμάνια για να δικαιωθεί ο προφήτης:
«Έρχεται λαός από μια χώρα του Βορρά, έθνος
μεγάλο ξεσηκώνεται από της γης τις άκρες. Τόξο
κρατάνε και χατζάρι είναι σκληροί και άσπλαχνοι,
σε άλογα ανεβαίνουν και ακούγονται οι φωνές
τους σαν τη βοή της θάλασσας» (Ιερεμίας 27,41-
42). Θρήνος για τον αλυσοδεμένο Λαό, όσο για
τους διαπραγματευτές που αγνόησαν τη λαϊκή εν-
τολή του ΟΧΙ, τον λόγο έχει η Ιστορία. Μέχρι τότε
οι πρώτοι υπερασπιστές της αντιμνημονιακής
συγκυβέρνησης είναι οι ίδιοι δανειστές-δυνά-
στες, αλλά μάλλον θα είναι και οι τελευταίοι. Οι
Γερμανοί και λοιποί Βρυξελλιώτες συγγενείς πε-
ριχαρείς, με τη δόση στην κωλότσεπη, χτύπησαν
φιλικά την πλάτη του γελαστού παιδιού και του
υποσχέθηκαν ότι θα την πάρει.

Για άλλη μια φορά φίλοι και εχθροί, ντόπιοι
και ξένοι μάς «έσωσαν» από την κρίση της στέ-
ρησης και προκειμένου να γιατρευτούμε μας
βάλανε σε νέο θεραπευτικό πρόγραμμα εξάρ-
τησης, και όχι απεξάρτησης, με την ανάλογη δο-
σολογία. Το φάρμακο και η συνταγή της εξάρ-
τησης γνωστά και δοκιμασμένα πέντε χρόνια
τώρα. Τρίτη και φαρμακερή για την πρώτη φορά
αριστερά. Περιμέναμε να πρωτοτυπήσουμε, αλ-
λά τριτοτυπήσαμε.

Είναι καιρός να πάρουμε εξιτήριο. Τέρμα οι θε-
ραπείες της Ευρώπης, μας αρρώστησαν. Είναι
καιρός να σπάσουμε τα δεσμά της εξάρτησης με
Λαϊκή Αντίσταση και Αγώνες και όχι με την ψευ-
δαίσθηση αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρή-
σεων, που ανακυκλώνουν και δεν λύνουν το πρό-
βλημα της εξάρτησης.

25 Γενάρη 2015 ο Λαός αποφάσισε την έξοδο
από τα μνημόνια. 5 Ιουλίου 2015 αποφασίστηκε
δημοψήφισμα παγίδα. Η απάντηση από το Λαό
καθαρή. Δεν τους άρεσε. Σεπτέμβριος, νέος γύ-
ρος στην ρουλέτα μήπως και κάτσει η μπίλια,
εκεί που θέλουν. Αν απομακρυνθούν οι ζόρικοι
παίκτες, εκβιαστεί και ο Λαός για το αδιέξοδο,
όπως το ονομάζουν, κάνει καλό μοίρασμα ο
κρουπιέρης, έχουν και λίγη τύχη, μια-δυο-τρεις
θα βγει και το αποτέλεσμα που θέλουν.

Στο τέλος θα δεθεί χειροπόδαρα ο «κυρίαρ-
χος» λαός και με δική του επιλογή-εκλογή και
ευθύνη θα υπογράψει τα επόμενα 100 χρόνια
«ανεξαρτησίας». Η χαρά της Τρόικας. Ω ρε
γλέντια! Θα τσιμπήσουμε; Εξαρτάται..
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Ι) Μικρή ιστορική εισαγωγή
Όταν η ΤΙΝΑ (δηλ. η στρατηγική ότι δεν

υπάρχει άλλη εναλλακτική, άλλος δρόμος
στον καπιταλισμό, δηλαδή πέραν των μορ-
φών του νεοφιλελευθερισμού] εισήλθε
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στο
πολιτικό προσκήνιο, η χώρα μας μόλις εί-
χε προσδεθεί στην ΕΟΚ (Ε.Ε.). Είχε όμως
μεγάλη αγροτοκτηνοτροφική και αλιευτι-
κή παραγωγή, δεν είχε ξεκινήσει η απο-
βιομηχάνιση, διατηρούσε εθνικό νόμισμα
(με πληθωρισμό) και κόντευε να αποπλη-
ρώσει τα χρέη του 19ου και 20ου αι.

α) Στο επίπεδο των μισθών του δημο-
σίου είχαμε: κατάργηση της ατομικής
αξιολόγησης, στην αρχή αριθμητικό «δι-
πλασιασμό» του μισθού με αυξανόμενο
όμως πληθωρισμό, την απεξάρτηση του
βαθμού από το μισθό, την εισαγωγή 16
χρονοκλιμακίων ανά 2 ζυγά έτη, την ει-
σαγωγή (μέχρι το 1997) την εισαγωγή του
χρονοεπιδόματος στα μονά έτη 4% επί του
εκάστοτε βασικού, την εισαγωγή της Αυ-
τόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής
(Α.Τ.Α.) και τη διατήρηση των «δώρων»,
δηλ. 13ου και 14ου μισθού. Γι’ αυτό το 1ο
μεγάλο ξέσπασμα καθυστέρησε (1988).

β) Οι καθηγητές της Β/θμιας, από τα
κάτω, έφτασαν στην καθολική απεργία
των δύο μηνών μέσα στις πανελλήνιες
εξετάσεις, άλλαξαν δυό υπουργούς Παι-
δείας και κέρδισαν το επίδομα των «Τρι-
μήνων» για όλους. Αυτό που στην πάλι
δίμηνη, αλλά όχι καθολική και μέσα στα
μαθήματα, απεργία του 1997 μετατράπη-
κε σε εξωδιδικακτικό επίδομα, έχοντας
ενσωματώσει και μικρότερα επιδοματικά
κέρδη, όπως το «επίδομα βιβλιοθήκης».

γ) Παρά τις νέες απόπειρες των κα-
θηγητών στις πανελλήνιες του 1990

«…Ο Κ. Μητσοτάκης κουτσούρεψε την
ΑΤΑ για το δεύτερο και τρίτο τετράμηνο
του 1990 (αφαιρώντας από την αύξηση
του τιμαρίθμου την επίπτωση των τσου-
χτερών αυξήσεων που επέβαλε η κυβέρ-

νησή του στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ και
τους έμμεσους φόρους) και προανάγγειλε
την οριστική κατάργηση της ΑΤΑ από
την 1-1-1991,ανοίγοντας έτσι το δρόμο
για μόνιμη μείωση των μισθών και συν-
τάξεων…».

Παράλληλα άρχισαν να μειώνονται τα
«δώρα» και εισήχθη στους νέους ασφα-
λισμένους (1993) η εισαγωγή κράτησης
6,67% «επί του συνόλου των μηνιαίων
αποδοχών, με εξαίρεση το κίνητρο από-
δοσης» για την «κύρια σύνταξη».

δ) Και ενώ η Α.Τ.Α. είχε ήδη χαθεί, οι
μάχες είχαν μεταφερθεί στα επίπεδα κυ-
νηγιού επιδομάτων ανά κλάδους στο δη-
μόσιο, τόσο ο μη επιτελικός ρόλος των
εκπαιδευτικών, όσο και το πλήθος τους
(1/3 των Δ.Υ.) έφερε το νέο ξέσπασμα το
Φλεβάρη του 1997. Στην απεργία αυτή
μετατράπηκαν τα «τρίμηνα» σε εξωδιδι-
κακτικό επίδομα, έχοντας ενσωματώσει
και μικρότερα επιδοματικά κέρδη, όπως
το «επίδομα βιβλιοθήκης». Παρά τις αυ-
ξήσεις που έγιναν και στους εκπαιδευτι-
κούς και στο σύνολο των δημοσίων υπαλ-
λήλων (όσων είμασταν στο «ενιαίο»), η
απεργία στις «μάζες» βιώθηκε ως ήττα.

ε) Παρατηρήσεις: Κατά τη γνώμη μου,
παρά τα σημαντικά ποσοτικά κέρδη των
αγώνων της δεκαετίας 1987-1997 ανα-
δείχτηκαν καίρια ζητήματα:

1) Ήταν αδύνατον να σηκωθεί από ένα
μόνο κλάδο (έστω και μεγάλο) όλο το μι-
σθολόγιο, εκτός και αν το σπάγαμε οι κα-
θηγητές (δεν υπήρχε απόφαση).

2) Χάθηκε ποιοτικά και ιδεολογικά το
«χρονοεπίδομα» το 1997 και έτσι ανα-
βαθμίστηκε το «επίδομα παραγωγικότη-
τας», το οποίο λόγω των αγώνων, δεν κα-
τάφεραν να το δίνουν σε λίγους και πήρε
καθολικό χαρακτήρα. Ποσοτικά το χρο-
νοεπίδομα ενσωματώθηκε στα κλιμάκια,
αλλά η νέα γενιά Δ.Υ. (και εκπαιδευτικών)
σιγά-σιγά, όπως «ξέχασε» την Α.Τ.Α., ξέ-
χασε και το «χρονοεπίδομα».

3) Παρά τον πληθωρισμό, τις αφαιμά-

ξεις των αποθεματικών των ταμείων με
χρηματιστήρια και «δομημένα», την ει-
σαγωγή του «ευρώ», τους σημαντικούς
διορισμούς μονίμων, το μισθολόγιο άν-
τεξε μέχρι το 2010. Μόνο η διεκδίκηση
των 176 € και τα 1400 € στο νεοδιόριστο
με την απεργία κυρίως των δασκάλων το
2006 τάραξε τα νερά.

ΙΙ) «Ενιαίο» Μισθολόγιο από
1/11/2011 (Ν. 4024/2011)

α) Με τη δημιουργία της στρατηγικής
της «τρόϊκα», η επίθεση του κεφαλαίου
στους από κάτω, το 2010 πήρε οριζόντια
χαρακτηριστικά. Με την σχεδόν ομοι-
όμορφη και ολική περικοπή των ίσων
επιδομάτων εντός του κάθε κλάδου
(πλην Υπ. Οικονομικών) έκοψε του μι-
σθούς κοντά στο 50 % όσων είχαν λίγα
χρόνια υπηρεσίας, ενώ ήταν μικρότερη
σε όσους είχαν περισσότερα (περί το
30%). Παράλληλα, άρχισε η εν μέρει πε-
ρικοπή του 13ου και 14ου μισθού στο Δη-
μόσιο, μέχρι να περικοπούν τελείως αρ-
γότερα.

β) Από 1/11/2011 (Ν. 4024/2011) με
την εισαγωγή των βαθμών/ατομικής
αξιολόγησης/παγώματος έως το 2016
(και βλέπουμε) «κόλλησαν» κάμποσοι
στον προηγούμενο βαθμό/μισθό και έχα-
σαν τον επόμενο για λίγο. Μέχρι σήμερα
έχουν κολλήσει χιλιάδες, ενώ ποτέ δεν
πέρασαν στον επόμενο βαθμό κι όσοι κα-
τέθεσαν μεταπτυχιακά/διδακτορικά μετά
τις 31/10/2011. Παράλληλα ποτέ δεν δό-
θηκαν τα έως 7 πλασματικά χρόνια για
πρώην ασφαλισμένους στον ιδιωτικό το-
μέα. Δίνονταν τα προβλεπόμενα μικρής
ωρίμανσης Μ.Κ. εντός του κάθε βαθμού.
Δεν κόλλησαν μέχρι τώρα μόνο οι αρχικοί
στον βαθμό Δ΄και Γ΄και φυσικά οι Β΄.

γ) Αντίθετα: Τα 2α πτυχία ποτέ δεν πή-
ραν πλασματικά χρόνια, παρά την αυξα-
νόμενη χρήση τους κυρίως λόγω τρομο-
κρατίας, ενώ όσοι έγιναν μετά Περιφε-
ρειακοί, Δ/ντες Εκπ/σης, Σχολικοί Σύμ-
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βουλοι, κλπ, δεν τους έπιασε το φίλτρο
του… 2016 και γίνονταν αυτόματα βαθ-
μού Α΄, παίρνοντας και τα αντίστοιχα επι-
δόματα. Οι ενδιάμεσοι είναι όσοι βρέθη-
καν στο βαθμό Β΄, ο αριθμός των οποίων
τώρα έχει μειωθεί σημαντικά λόγω των
μαζικών συνταξιοδοτήσεων που ακολού-
θησαν.

δ) Περικοπή αποδοχών (π. χ. απερ-
γίες). Με το μισθολόγιο του 2011 και για
1η φορά «…Τονίζεται, ότι οι ασφαλιστι-
κές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδό-
τη που αναλογούν στο διάστημα εκείνο
της απουσίας των υπαλλήλων λόγω άδει-
ας άνευ αποδοχών, τo οποίο (διάστημα)
λογίζεται συντάξιμο, παρακρατούνται κα-
νονικά από τις αποδοχές, των επόμενων,
από την επάνοδο του υπαλλήλου στην
Υπηρεσία, μηνών και βαρύνουν εξ ολο-
κλήρου τον υπάλληλο… Για τις στάσεις
εργασίας θα περικόπτονται τόσα ωρομί-
σθια όσες είναι οι ώρες στάσης εργα-
σίας…».

Αυτό στην πράξη αύξησε τις κρατή-
σεις από απεργίες, πράγμα που το γευ-
τήκαμε με τη συμμετοχή σε δεκάδες
απεργίες (2012 έως 2015). Πέρα από τη
δημοσιονομική πλευρά εισήχθη και ιδε-
ολογική χροιά, μέσα σε γενικό κλίμα πε-
ρικοπών να πιέζεσαι να μην αντιδράσεις,
αφού σχεδόν μία ημέρα απεργίας είχε
περικοπή για δύο.

ε) Υπήρχαν και παράπλευρες απώλει-
ες. Θα αναφέρω μερικές στην α/βάθμια
και β/βάθμια εκπ/ση. Σε διάφορες φά-
σεις κόπηκαν οι αποζημιώσεις για συμ-
πλήρωση του διδ. ωραρίου (λογιζόταν ως
½ της ωριαίας αποζ.) που με την αύξηση
του διδ. ωραρίου από το 2013 στη β/βάθ-
μια επέφερε τεράστια μείωση στο συνο-
λικό μισθό.

Παράλληλα, και όχι πάντα σύννομα, κά-
πηκαν τα οδοιπορικά στους μάχιμους εκ-
παιδευτικούς και απέμειναν, μετά την
Άνοιξη του 2015, μόνο για συμπλήρωση
εντός της ίδιας ημέρας και με αυστηρές
προϋποθέσεις. Αντίθετα παρέμειναν σε
στελέχη της Διοίκησης, Σχολ. Συμβού-
λους, μέλη Συλλογικών Οργάνων, κλπ.

Ομοίως μείωση είχαμε στη συμμετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις και συχνά
τεράστιες καθυστερήσεις. Απαράδεκτο
επίσης είναι το γεγονός ότι «φαγώθηκαν»
δεδουλευμένα με διάφορες δικαιολογίες,
είτε στη Π.Δ.Σ., είτε σε οδοιπορικά.

ζ) Φορολόγηση, ΕΝΦΙΑ, Τέλη Κυκλο-
φορίας, Διόδια, Τοκοχρεωλύσια, Κρα-
τήσεις «αλληλεγγύης», Ιατρική-Νοσο-

κομειακή περίθαλψη, κλπ. Πρόσθετα
στην αγοραστική δύναμη του «Ενι-
αίου» Μισθολογίου έπεσαν και ως
κεραυνοί μερικά ή και όλα τα προ-
ηγούμενα, με αποτέλεσμα ο «μισθός»
να έχει συρρικνωθεί πολύ κάτω από το
50% του «μισθού» του 2010. Έτσι πλέον
όχι μόνο θεωρείται παράλογο στους
ανέργους ή χτυπημένους του ιδωτικού
τομέα να ομιλεί κανείς για αυξήσεις, αλ-
λά να θεωρείται ακόμη και «ενοχή» εάν
κάποιος έχει μόνιμη εργασία.

ΙΙΙ) Γιατί «Νέο Ενιαίο» Μισθολόγιο;
Το ερώτημα επομένως μπαίνει αμείλι-

κτο. Αφού έκαναν όλα αυτά, γιατί από τις
αρχές του 2014 κυοφορείται, ένα νέο
«Ενιαίο» Μισθολόγιο; Για να κατανοή-
σουμε το γιατί σε πλήρη έκταση (γιατί
τον 1ο λόγο όλοι τον κατανοούμε) θα κά-
νω μερικές επισημάνσεις:

α) Από το 1990 (μετά δηλ. την κατάρ-
ρευση του «Σοβιετικού μπλοκ» και της
μετάλλαξης του «Κινεζικού» κράτους)
στη χώρα μας είχαμε κατά σειρά: 1) Επι-
δοματική πολιτική, 2) Κατάργηση της
Α.Τ.Α., 3) Κατάργηση του χρονοεπιδόμα-
τος, 4) αυξήσεις των ασφαλιστικών ει-
σφορών, 5) Εισαγωγή νέων κρατήσεων,
6) Αύξηση παλαιών κρατήσεων, 7) Μει-
ώσεις έως μηδενισμό αποζημιώσεων, 8)
Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, 9) Πά-
γωμα ωριμάνσεων στους βαθμούς, 10)
Τρομερή μείωση «κοινωνικού μισθού»
και 11) Αύξηση του χρόνου εργασίας (δη-
λαδή επί πλέον κλοπή μισθού).

β) Επί Κυβέρνησης Ν.Δ. – Α. Σαμαρά
το 2014, χωρίς να διαψεύδεται από τον
αρμόδιο Υπουργό (Κυρ. Μητσοτάκη),
έχουμε οργανωμένες διαρροές για «βελ-
τίωση» του Μισθολογίου του 2011! Ειδι-
κή αναφορά έχει γίνει για: 1) Σταδιακή
ή πλήρης περικοπή της εναπομείνασας
«προσωπικής» διαφοράς σε εργαζόμε-
νους στο Υπ. Οικονομικών (της τάξης των
900 €) για περίπου 60.000 εργαζόμενους,
2) Εισαγωγή χαμηλότερου βαθμού-μι-
σθού από τον υπάρχοντα τελευταίο (Στ),
ας τον ονομάσουμε Ζ΄, που με διάφορους
υπολογισμούς το 2014 είχαμε υπολογίσει
ότι οι νεοδιοριζόμενοι, οι δόκιμοι εξ αυ-
τών, οι περισσότεροι αναπληρωτές, οι
ωρομίσθιοι και οι πάσης φύσεως «ελα-
στικής εργασίας» θα είχαν μηνιαία μεί-
ωση της τάξης των 200 €. 3) Η συζήτηση
για τη μείωση στον καθαρό μισθό (όχι στο
βασικό) με διάφορες τεχνικές, ως ανα-
γκαίο «παρακολούθημα» του κατώτατου

βασικού και καθαρού μισθού με
το νεότερο μισθολόγιο. 4) Η αμεσότερη
σύνδεση ατομικού μισθού/ατομικής
αξιολόγησης (ανάβαθμιση του παλαιού
επιδόματος παραγωγικότητας) με ετήσιο
bonus, όχι και με μόνιμη αύξηση του μι-
σθού, κατά το πρότυπο ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων. 5) Η εισαγωγή κινήτρων, δηλαδή
αύξηση των επιδομάτων θέσης, για τις
ανώτερες διοικητικές θέσεις, εις βάρος
βεβαίως των «από κάτω» (π.χ. σε βάρος
των καθηγητών της τάξης).

Το επιχείρημα που έπαιζε στα Μ.Μ.Ε.
ήταν μόνο το δημοσιονομικό, δηλαδή η
μείωση του «μισθολογικού κόστους».
Βεβαίως αυτό είναι μέσα στους στόχους
τους, αφού σε παγκόσμιο επίπεδο οι κα-
πιταλιστικές ελίτ προς τα εκεί κατευθύ-
νονται, αλλά αποκριβόταν ο ποιοτικός
στόχος. Συγκεκριμένα αποκρυβόταν (και
αποκρύβεται ακόμα) η τάση να υπάρχει
ένας ενιαίος κατώτατος βασικός μισθός
ίσος για όλους και με προσθήκη μόνο
επιδομάτων και bonus. Εννοείται ότι
καμμία κουβέντα δεν γινόταν για αύξηση
(οι ανάγκες λένε για γενναία) των κατώ-
τατων μισθών και από εκεί και πέρα αύ-
ξηση μόνο με βάση το χρόνο εργασίας
(επαναφορά χρονοεπιδόματος ή ΜΚ ανε-
ξάρτητα από τους βαθμούς), μεγαλύτερα
κοινωνικά επιδόματα (γάμος, παιδιά,
αναπηρίες και γιατί όχι σε χήρες/χήρους
και μονογονεϊκές οικογένειες).

γ) Η ελπίδα που γίνεται λεπίδα με την
κυβέρνηση του Τσίπρα (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).
Θα αναφέρουμε βεβαίως ότι ποτέ δεν
σκέφτηκαν πριν τον Ιούλιο του 2015 να
ξεπαγώσουν έστω το Μισθολόγιο του
2011 για να περάσουν στον επόμενο βαθ-
μό-μισθό όσοι έχουν «κολλήσει». Αντί-
θετα την Άνοιξη του 2015 σχεδόν μηδενί-
στηκαν τα οδοιπορικά, ο ΕΝΦΙΑ πληρώ-
θηκε ολόκληρος για «πατριωτικούς» λό-
γους, τα χρωστούμενα (π.χ. επίδομα πε-
τρελαίου θέρμανσης, πανελλαδικές, κλπ)
λόγω της «εσωτερικής» παύσης πληρω-
μών δεν πληρώνονται μέχρι σήμερα.

Μέχρι που φτάσαμε στα «ΠΑΡΑΔΟ-
ΤΕΑ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ»! Δεν θα αναλύσουμε
όμως τα «παραδοτέα», αλλά θα αναφέ-
ρουμε μόνο αυτά που έχουν άμεση σχέση
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(νέο
μισθολόγιο)

με το «μισθό», έμ-
μεση σχέση (κοινωνι-

κός μισθός), αναφορές στο
νεότερο «Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ»

και πληροφορίες από τα ΜΜΕ.
Ι) Άμεση σχέση: α) Έως Οκτώβριο 2015.

«60. Μεταρρύθμιση του μισθολογίου στο
δημόσιο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2016. 61. Αλλαγή του τρόπου επιλογής Γε-
νικών Διευθυντών. 62. Θέσπιση ορίων στο
πλαίσιο της νέας μεσοπρόθεσμης δημο-
σιονομικής στρατηγικής για το ύψος των
μισθών και για το επίπεδο της απασχό-
λησης στο δημόσιο, ώστε να εξασφαλιστεί
ότι το μισθολογικό κόστος σε σχέση με
το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019 είναι
συμβατό…».

Συγκεκριμένα: «Μεταρρύθμιση ενι-
αίου μισθολογίου με ισχύ από 1η Ια-
νουαρίου σε συνάρτηση με τις δεξιότη-
τες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες και
τη θέση του προσωπικού. Έως το 2018
μεταρρύθμιση με σκοπό βελτιωμένη δο-
μή με περιγραφές καθηκόντων που θα
αντανακλάται στο μισθολόγιο. Καθορι-
σμός ανώτατων ορίων μισθολογικών
δαπανών και επιπέδων απασχόλησης
στο δημόσιο (εντός της νέας Μεσοπρό-
θεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής,
ΜΔΣτρ), που να συνάδουν με επίτευξη
δημοσιονομικών στόχων και εξασφάλι-
ση φθίνουσας πορείας για δημόσιες δα-
πάνες σχετικά με ΑΕΠ (από 2016 – 2019).
Γι’ αυτό διατηρείται ο κανόνας των απο-
χωρήσεων το 2016 / ο συντελεστής για τα
έτη 2017 – 19 θα καθοριστεί στη ΜΔΣτρ
και θα εγκριθεί τον Οκτώβριο 2015 / Με-
τά θα αναθεωρείται κάθε 2 χρόνια».

β) Έως Δεκέμβριο 2015. «…Καθορι-
σμός τριετούς στρατηγικής μεταρρυθ-
μίσεων στο Δημόσιο (οικοδόμηση ικα-
νοτήτων, αποπολιτικοποίηση δημόσιας
διοίκησης). Βασικά παραδοτέα: 1) Δια-
δικασίες προσλήψεων για διευθυντικά
στελέχη 2) Προγραμματισμός ανθρώπι-
νων πόρων για έγκαιρη αξιολόγηση και
προσλήψεις 3) Δημοσιονομικά ουδέτερη
μεταρρύθμιση μισθολογίου 4) Σύστημα
αξιολόγησης επιδόσεων 5) Ενίσχυση μο-
νάδων άσκησης πολιτικής 6) Εκσυγχρο-
νισμός διαδικασίας προσλήψεων 7) Βελ-
τίωση κινητικότητας για καλύτερη αξιο-
ποίηση πόρων. Θέσπιση νέου συστήμα-
τος μόνιμης κινητικότητας…».

ΙΙ)  Έμμεση σχέση: α) Οκτώβριος
2015. «…29. Υιοθέτηση του συμπληρω-

ματικού προϋπολογισμού για το 2015
(εάν είναι απαραίτητο), του σχεδίου προ-
ϋπολογισμού για το 2016 και του μεσο-
πρόθεσμου. 30. Μεταρρύθμιση φόρου ει-
σοδήματος… 39. Υιοθέτηση περαιτέρω
μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού
συστήματος…».

Συγκεκριμένα, Έως Νοέμβριο 2015:
«46. Εφαρμογή της εργαλειοθήκης Ι και
ΙΙ του ΟΟΣΑ … Νομοθέτηση νέου πλαι-
σίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου
του προσωπικού στο Δημόσιο, με σκοπό
καλλιέργεια πνεύματος επίτευξης απο-
τελεσμάτων. Η αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών και των σχολικών μονάδων θα
συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγη-
σης της δημόσιας διοίκησης».

β) Ιανουάριος 2016. «… 106. Έναρξη
ισχύος της μεταρρύθμισης του συντα-
ξιοδοτικού συστήματος από την 1η Ια-
νουαρίου, 2016… 111. Υιοθέτηση των με-
ταρρυθμίσεων στην κοινωνική ασφάλι-
ση και καθορισμός του προγράμματος
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος…
119. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ…».

γ) Απρίλιος 2016. «…133. Έναρξη
ισχύος του σχήματος του Ελάχιστου Εγ-
γυημένου Εισοδήματος… 135. Επικαιρο-
ποίηση της αναθεώρησης βάση των συ-
στάσεων του ΟΟΣΑ του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος».

δ) Ιούνιος 2016. «…140. Εξορθολογι-
σμός των διαδικασιών των ασφαλιστικών
εισφορών (κεντρικό αίτημα)… 158. Υιο-
θέτηση των μεταρρυθμίσεων του εκπαι-
δευτικού συστήματος…».

ε) Δεκέμβριος 2016. «…174. Πλήρης
ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων...».

στ) Μάιος 2017. «187. Έκδοση της με-
σοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατη-
γικής».

ζ) Ιούνιος 2018. «…201. Προσαρμογή
της εκπαίδευσης με βάση τις βέλτιστες
πρακτικές του ΟΟΣΑ».

ΙΙΙ) Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. α) «…Την ίδια
στιγμή και ενώ το δεύτερο σκέλος της
Συμφωνίας, το παράρτημα δηλαδή της
δανειακής σύμβασης, αποτελεί πράγματι
ένα σκληρό πρόγραμμα συνέχισης της
πολιτικής της λιτότητας, υπάρχουν κά-
ποια –περιορισμένα βέβαια– κέρδη για
την κοινωνική πλειοψηφία, ενώ σε πολλά
σημεία η κατεύθυνση εφαρμογής θα
εξαρτηθεί από τη μελλοντική διαπραγ-
μάτευση της ελληνικής πλευράς με τους
δανειστές και επομένως προκύπτει εδώ

ένα μεγάλο πεδίο ανάπτυξης πολιτικών
και κοινωνικών αγώνων υπεράσπισης
των μισθωτών στρωμάτων, των αυτοαπα-
σχολούμενων αλλά και της δημόσιας πε-
ριουσίας (ισοδύναμα για το συνταξιοδο-
τικό, εργασιακές σχέσεις, φορολογικό
σύστημα αλλά και αξιοποίηση της δημό-
σιας περιουσίας)…» [ΠΡΟΟΙΜΙΟ, 4. Η
Συμφωνία με τους δανειστές, παρ. 6].

β) […Επομένως ναι, υπάρχει εναλλα-
κτική, υπάρχει άλλος δρόμος για την ορ-
γάνωση των κοινωνιών και της οικονο-
μίας. Ο δρόμος αυτός περνάει μέσα από
την αναδιανομή πλούτου και ισχύος
υπέρ των υποτελών τάξεων, των μισθω-
τών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των
αυτοαπασχολούμενων και των συνταξι-
ούχων, μέσα από την ενίσχυση… Προϋπο-
θέτει αυτός ο δρόμος και μια διαρκή και
οργανική σχέση με τα κινήματα των
υποτελών τάξεων, στενή επαφή με τις
θεωρητικές επεξεργασίες των διανοού-
μενων της Αριστεράς αλλά και…] [ΠΡΟ-
ΟΙΜΙΟ, 5. Υπάρχει εναλλακτική; παρ. 3].

γ) […Δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η
εφαρμογή ενός παράλληλου προγράμ-
ματος σε ζητήματα που δεν άπτονται του
πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας με δι-
πλό στόχο:… Επομένως, με δεδομένες τις
αντιφάσεις και τα ανοικτά μέτωπα της
συμφωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πέραν των δεσμευ-
τικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει
θα επιδιώξει να τις υπερβεί τόσο με αν-
τισταθμιστικά και ισοδύναμα μέτρα όσο
και στο πλαίσιο ενός παράλληλου προ-
γράμματος….] [Εισαγωγή, Η συμφωνία με
τους δανειστές: Δεσμεύσεις και ανοιχτά
μέτωπα, Κομβικά ζητήματα της πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ, παρ. 3 & παρ. 4].

IV) Τα ΜΜΕ
α) «… Ακόμα, η πρώτη φάση του σχε-

δίου, για το οποίο πιέζουν οι δανειστές
προβλέπει την κατάργηση της «προσω-
πικής διαφοράς», την οποία λαμβάνουν
περίπου 60.000 υπάλληλοι που εργά-
ζονται σε διάφορες υπηρεσίες του Δη-
μοσίου, κυρίως του υπουργείου Οικο-
νομικών.

Σε δεύτερη φάση, το σχέδιο των δα-
νειστών προβλέπει την κατάργηση όλων
των ισχυόντων σήμερα μισθολογικών κλι-
μακίων και τη διαμόρφωση των μισθών
στο Δημόσιο αποκλειστικά με κριτήρια
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας με
μόνο δεσμευτικό όρο το συνολικό ύψος
των μηνιαίων αποδοχών να μην είναι χα-
μηλότερο από τα κατώτατα επίπεδα που
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θα ισχύουν κατά περίπτωση για τους νε-
οπροσληφθέντες….».

β) «…Νέους κατώτατους εισαγωγικούς
μισθούς, χαμηλότερους περίπου κατά
12% σε σύγκριση με τους ισχύοντες σή-
μερα για τους νεοπροσληφθέντες στο
Δημόσιο και κατάργηση όλων των άλ-
λων μισθολογικών κλιμακίων, ώστε
όλες οι αμοιβές να καθορίζονται πλέον
με κριτήρια αποδοτικότητας και παραγω-
γικότητας προβλέπει το νέο μισθολόγιο
για το Δημόσιο, το οποίο θέλουν να επι-
βάλουν οι δανειστές…».

γ) «Το τροποιημένο σχέδιο για το Μι-
σθολόγιο κατέθεσε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ στους θεσμούς τον Μάιο του
2015. Ενιαίο μισθολόγιο: Το τροποποι-
ημένο σχέδιο όπως κατατέθηκε στους
Θεσμούς. Το σχέδιο με τις αλλαγές στο
μισθολόγιο του Δημοσίου, με τις παρεμ-
βάσεις να είναι δημοσιονομικά ουδέτε-
ρες και απόλυτα συμβατές με όσα κατά
καιρούς είχε ζητήσει η τρόικα, είναι ήδη
έτοιμο και έχει κατατεθεί στους θεσμούς.
Το υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λο-
γιστήριο του Κράτους και το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχουν ήδη
συντάξει το σχέδιο νόμου.

Το σχέδιο των υπουργείων Οικονομι-
κών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης εί-
ναι απολύτως συμβατό με την απαίτηση
των θεσμών για μείωση του μισθολογι-
κού κόστους στο Δημόσιο στα 14,8 δισ.
ευρώ για την τριετία 2016-2018, κάτι
που επιτυγχάνεται χωρίς να υπάρξουν
περικοπές στις αποδοχές.

Το νέο μισθολόγιο περιορίζει τις μι-
σθολογικές διαφορές στη δημόσια διοί-
κηση και τερματίζει «αδικίες» δεκαε-
τιών, επιβάλλοντας στο σύνολο της κεν-
τρικής και της γενικής κυβέρνησης τα
προβλεπόμενα επίπεδα αποδοχών. Η
τρόικα ήδη από τον Απρίλιο του 2014 εί-
χε ζητήσει την εφαρμογή του ενιαίου
μισθολογίου από 1/1/2015.

Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πετύχει
η εφαρμογή του να έχει ως ορίζοντα τον
Ιούλιο του 2015. Πλέον όλα δείχνουν πως
το νέο ενιαίο μισθολόγιο θα εφαρμοσθεί
από την 1η Ιανουαρίου 2016. Την ελλη-
νική πρόταση για το ενιαίο μισθολόγιο -
που αποτελεί μετεξέλιξη του προσχεδίου
σχεδίου «Μητσοτάκη – Σταϊκούρα» το
οποίο είχε συνταχθεί το Νοέμβριο 2014–
κλήθηκε να παρουσιάσει στους θεσμούς
ο Παναγιώτης Παυλόπουλος, σύμβουλος
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για ευ-
ρωπαϊκά και οικονομικά θέματα…». 

IV) Τί διεκδικούμε και τί κάνουμε;
Α) Πλαίσιο: Μέσα στο πλαίσιο των

αποφάσεων του 17ου, που αναγνώ-
ρησε τα αιτήματα του 16ου συνεδρίου
της ΟΛΜΕ για το μισθό, μπορούμε, με
ή χωρίς εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε
Γενικές Συνελεύσεις και με το συντονι-
σμό των κατά τόπους ΕΛΜΕ, να θέσουμε
σε επίπεδο στρατηγικής διεκδίκησης και
αμυντικό και επιθετικό αίτημα.

Β) Αμυντικό αίτημα: Γενναία αύξηση
των κατώτατων μισθών, άμεση εξέλιξη/
επανακατάταξη στους επόμενους βαθ-
μούς και ΜΚ, κατάργηση αχρείαστων στε-
λεχών (π.χ. κατάργηση περιφερειακών
δ/νσεων εκπ/σης, κατάργηση θέσεων
Σχολικών συμβούλων και δημιουργία κέν-
τρων εναλλασσόμενης επιμόρφωσης με
μικρή θητεία, κλπ). Μείωση επιδομάτων
ανώτατων στελεχών υπέρ των χαμηλόμι-
σθων. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
Επιστροφή μέσα σε μια 5ετία όλων των
μνημονιακών μειώσεων. Νέο μισθολόγιο
υπέρ των υποτελών τάξεων.

Γ) Επιθετικό αίτημα: Γενναία αύξηση
του όλου μισθού (κοινωνικού, βασικού,
καθαρού), ξεκινώντας από τα κάτω προς
τα πάνω και όχι αντίστροφα. Βασικός μι-
σθός με αύξηση με το χρόνο εργασίας
(ΜΚ, χρονοεπιδόματα), αποσύνδεση βαθ-
μού μσιθού-παραγωγικότητας, αντιμετώ-
πισης του όποιου πληθωρισμού (Α.Τ.Α.),
οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα δυ-
σμενών συνθηκών, επιδόματα θέσης. Δι-
καιοσύνη ανάμεσα σε κλάδους και
Υπουργεία.

Δ) Άμεσα οργανωτικά ζητήματα (στη
β/βάθμια): Όλοι οι συναδέλφοι που αγω-
νιούν για το παρόν και το μέλλον των οι-
κογενειών και των παιδιών τους, όλοι
όσοι αγωνίστηκαν το προηγούμενο δια-
στημα και καταλαβαίνουν ότι η επιβίωσή
τους εξαρτάται από τους αγώνες που θα
δώσουμε, να πλαισιώσουμε και να ενι-
σχύσουμε:

1) Τους συλλόγους Διδασκόντων με
διαρκείς και ουσιαστικές συζητήσεις για
όσα σχεδιάζονται (αυτοαξιολόγηση/α-
ξιολόγηση, διεκδίκηση των αναγκών των
σχολείων, αύξηση της δημοκρατικής
τους λειτουργίας επηρεάζοντας όλη την
εκπ/ική κοινότητα, νέο σχολείο, νέο μι-
σθολόγιο, νέο ασφαλιστικό, κλπ), αλλά
και το αναγκαίο του συλλογικού αγώνα.

2) Το σωματείο μας, την ΕΛΜΕ και να
του δώσουμε κατά το δυνατόν νέο ανα-
βαθμισμένο επιτελικό και στις Γ. Συνε-
λεύσεις καθοριστικό ρόλο.

3) Τη λειτουργία ανοικτής και
μόνιμης επιτροπής αγώνα δίπλα στα
ΔΣ για τα ζητήματα της εκπαίδευσης.

4) Την κατεύθυνση Συντονισμού των
τοπικών Σωματείων και κατ’ επέκταση
των Ομοσπονδιών. Δημιουργία κατόπιν
κεντρικής ανοικτής επιτροπής αγώνα στο
δημόσιο. Συνεννόηση με ταξικά σωματεία
του ιδιωτικού τομέα.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση όλες οι συνδι-
καλιστικές παρατάξεις που με τον ένα η
τον άλλο τρόπο παλεύουν και συνεχίζουν
να παλεύουν την αντεργατική/αντιεκπαι-
δευτική πολιτική ή έστω πλευρές αυτής
της πολιτικής και όσοι διαχωρίζουν τη
θέση και το δρόμο τους από τον ανερχό-
μενο νεο-κυβερνητικό μνημονιακό συν-
δικαλισμό των ΜΕΤΑ/ ΣΥΝΕΚ, να συναν-
τηθούν, στο κίνημα.

5) Παρ’ ότι λίγοι πιστεύουν το «πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ», ένα κίνημα που
μπορεί να ξεδιπλωθεί με αφορμές το
νέο μισθολόγιο και το νέο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό, μπορεί να αποδείξει
εάν η νέα κυβέρνηση Τσίπρα παραπλα-
νά, αυταπατά-(ται) ή έχει χαραμάδες
και μπορούμε να τις κάνουμε ρωγμές.
Στο χέρι της κοινωνικής αντιπολίτευσης
είναι…

Πάτρα 26 Σεπτεμβρίου 2015
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Η σημερινή βασίλισσα στρογγυ-
λοκάθισε στον θρόνο της το σω-
τήριον έτος …1952, και έκτοτε
«έχει αλλάξει» μια ντουζίνα Βρε-
τανούς Πρωθυπουργούς και μια
ακόμη ντουζίνα Αμερικανούς Προ-
έδρους. Αν σήμερα φωτογραφίζεται
παρέα με τον Ομπάμα, τον 44ο
Πρόεδρο των ΗΠΑ, άλλοτε φωτο-
γραφιζόταν δίπλα στον Τρούμαν,
τον υπ’ αριθμόν 33. 

Έχοντας πατήσει ήδη το 88ο έτος
της ηλικίας της, η βασίλισσα Ελι-
σάβετ Β΄ βάζει πλώρη να σταθεί
πλάι και στον 45ο Πρόεδρο των
ΗΠΑ, όποιος κι αν είναι αυτός,
και να εγγυηθεί τις πολύ καλές
σχέσεις συνεργασίας (οι οποίες
έχουν εμπεδωθεί ιδιαιτέρως τις
τελευταίες δεκαετίες) ανάμεσα
στις δύο χώρες. Για την ακρίβεια,
η μακροημερεύουσα Μεγαλειοτάτη,
μολονότι γενικώς δεν κάνει κάτι
φοβερά δημιουργικό στη ζωή της

πέρα από το να απαντάει σε γράμ-
ματα των θαυμαστών της σαν άλλος
Άγιος Βασίλης, και παρά το γεγονός
ότι -πώς να το πούμε- τις τελευ-
ταίες εννέα δεκαετίες διατελεί ανε-
πάγγελτη, έχει εξέχοντα ρόλο στις
διακρατικές σχέσεις τις Βρετανίας
αλλά και εξέχουσα θέση στα εσω-
τερικά της χώρας της. Τουλάχιστον,
αυτό μαρτυρούν οι τίτλοι της.

Εντός συνόρων, η βασίλισσα Ελι-
σάβετ Β΄ είναι αρχηγός των Ενό-
πλων Δυνάμεων αλλά και Αρχηγός
της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Μο-
λονότι η ίδια δεν υποχρεούται να
πληρώνει φόρους στο κράτος, όχι
μόνο έχει άποψη για τους κρατι-
κούς νόμους, αλλά από την πένα
της περνάει η υπογραφή όλων των
νόμων της Μεγάλης Βρετανίας.

«Ανεύθυνη και απαραβίαστη»,
δηλαδή, χωρίς να δίνει λογαρια-
σμό σε κανέναν, η Μεγαλειοτάτη
αποτελεί μια ζωντανή ανάμνηση
του φεουδαρχικού μεσαίωνα. Αυτή
είναι η ιερή αποστολή της. Κανένας
«Ρομπέν» δεν επιτρέπεται να σκο-
τώνει τα ελάφια της (όλες οι μη
ιδιωτικές εκτάσεις γης ανήκουν
στη Βασίλισσα), κανένας «Γιαννά-
κης» δεν μπορεί να ψαρεύει στα
νερά της (μάλιστα, το 2004, ένας
Ουαλός ψαράς βρέθηκε υπόλογος
επειδή ψάρεψε έναν μεγάλο οξύ-
ρυγχο στην επικράτεια της Βασί-
λισσας), κανένας πάτερ Τακ δεν
μπορεί να πίνει τα κρασιά της (ίσως
μόνο ο προσωπικός ποιητής της,
ο οποίος …είναι πιστοποιημένος και
αμείβεται επισήμως με 200 στερλίνες
τον χρόνο και ένα βαρέλι κρασί).

Ναι, μοιάζει κάπως με αστείο
της ιστορίας, αλλά στη βασίλισσα
της Αγγλίας ανήκουν όλοι οι κύκνοι
του Τάμεση, καθώς και όλα τα
δελφίνια, οι οξύρρυγχοι, αλλά και
οι φάλαινες που ζουν σε απόσταση
έως 5 μιλίων από τις ακτές της Βρε-
τανίας (σύμφωνα με νόμο που έχει
συνταχθεί το …1324, από τον Βασιλέα
Εδουάρδο Β΄). 

Ναι, δείχνει λιγάκι αναχρονιστικό,
αλλά η Ελισάβετ έχει σήμερα υπη-
ρετικό προσωπικό περί τα 1.200
άτομα (450 εκ των οποίων πλη-
ρώνονται κατευθείαν από το κρά-
τος), τα οποία μπορεί όποτε θέλει
να απολύσει, ενώ διατηρεί το δι-
καίωμα να συγκροτεί το δικό της
…σώμα ιπποτών, αλλά και να μοι-
ράζει τίτλους τιμής, χρίζοντας Λόρ-
δους δεξιά κι αριστερά.

Ναι, ίσως ακούγεται ελαφρώς πα-
ράδοξο, αλλά σύμφωνα με τα πιο
επίσημα πρωτόκολλα, η Μεγαλει-
οτάτη δεν μπορεί να συλληφθεί
για κανέναν λόγο, ενώ χαρακτηρι-
στικό είναι ότι διατελεί η μόνη
θνητή προσωπικότητα στην οποία
ο νόμος επιτρέπει να …ταξιδεύει
χωρίς διαβατήριο και να οδηγεί
χωρίς να διαθέτει δίπλωμα. 

Αλλά, τι κι αν της λείπει ένα
χαρτί ή κάποια βεβαίωση; Κι αν
ακόμη υπολείπεται ενός-δυο πι-
στοποιητικών, είναι βέβαιο ότι οι
διεθνείς τίτλοι και περγαμηνές της
αναπληρώνουν το κενό: για να γί-
νουμε πιο συγκεκριμένοι, το ιερό
τέρας που ακούει στο όνομα Ελι-
σάβετ Β΄, δεν είναι βασίλισσα μόνο
του Ηνωμένου Βασιλείου της Με-

- Π - Π - Π -

οι Πύλες του Πολιτικού Παραδόξου

God Save the Queen! (Ο Θεός να Φυλάει τη Βασίλισσα!)

Ένα ιδιαίτερο ρεκόρ καταρρίφθηκε στη γηραιά Αλβιώνα στις αρχές του φθινοπώρου:
ήδη από την 9η Σεπτεμβρίου 2015, η Ελισάβετ Β΄ «του Ηνωμένου Βασιλείου της Με-
γάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, και των άλλων Βασιλείων και περιοχών

Της» κατακτά τον τίτλο της μακροβιότερης βασίλισσας του πλανήτη, έχοντας ξεπεράσει
στις σχετικές στατιστικές ακόμη και την ένδοξη προ-γιαγιά της, την -επίσης ανθεκτικό-
τατη- βασίλισσα Βικτωρία.



γράφει ο Δημήτρης Κουφοβασίλης



γάλης Βρετανίας και της Βορείου
Ιρλανδίας, και των άλλων Βασι-
λείων και περιοχών Της. Διατελεί
επίσης βασίλισσα του Καναδά,
της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλαν-
δίας, της Τζαμάικας, βασίλισσα
στις Μπαχάμες, στη Γρενάδα, στα
Μπαρμπάντος, στις Παπούα Νέα
Γουινέα, στις Νήσους Σολομώντα,
Τουβαλού, βασίλισσα στην Αγία
Λουκία, Άγιο Βικέντιο και Γρε-
ναδίνες, Αντίγκουα και Μπαρμ-
πούντα, Μπελίζ, Άγιο Χριστόφορο
και Νεβίς. Αλήθεια, αν είναι βα-
σίλισσα στον μισό πλανήτη, τι να
το κάνει το διαβατήριο;

Αλήθεια, το υπέρτατο σύμβολο
της αποικιοκρατίας, η Αυτού Με-
γαλειότης (η οποία εξάλλου φέρει
και κάποιους χαρακτηριστικούς-
αναμνηστικούς τίτλους όπως η
Ηγεμών της Νήσου Μαν και η
Υπέρτατη Αρχηγός των Νήσων
Φίτζι) χρειάζεται δίπλωμα οδήγη-
σης για να επισκεφτεί τις κτήσεις
της (όταν μάλιστα διαθέτει προ-
σωπικό βασιλικό τρένο, μια 100αριά
άμαξες, 30 δικά της άλογα και 8
λιμουζίνες, όλα με ενσωματωμέ-
νους σοφέρ);

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο βασιλικός
θρόνος, ο θεσμός-έμβλημα της
άλλοτε κραταιάς Βρετανικής αυ-
τοκρατορίας με τις δεκάδες αποι-
κίες ανά τον κόσμο, καλά κρατεί.

Φυσικά, πλέον, οι σημαίες και
τα σύμβολα της παλαιότερης βρε-
τανικής αποικιοκρατίας έχουν πα-
ραδοθεί, σαν άλλη σκυτάλη, στον
νεότερο βρετανικό ιμπεριαλισμό
και νεοαποικιακό έλεγχο. Το νήμα

που συνδέει την παλιά βρετανική
αυτοκρατορία με τη σύγχρονη
είναι τα εκατοντάδες αιματο-
κυλίσματα ανά την υφήλιο, με
καταμετρημένες 178 επεμβάσεις
σε ένα σύνολο 200 χωρών (μάλιστα
ο ιστορικός S. Laycock σχολιάζει
πως μόλις 22 χώρες, όπως η Αν-
δόρα, το Λίχνενσταϊν, το Μπου-
ρούντι, η Λευκορωσία, η Σουηδία
κατάφεραν και …διέφυγαν του εν-
διαφέροντος των Βρετανών, ενώ οι
μόνοι που συναγωνίστηκαν το Ηνω-
μένο Βασίλειο στις επεμβάσεις σε
άλλες χώρες κατά τον 20ο και 21ο
πρώτο αιώνα ήταν οι Αμερικάνοι).

Σεμνή και μετρημένη, η Ελισάβετ
σήμερα φωτογραφίζεται με τα εγ-

γόνια και τα δισέγγονά της και δεί-
χνει πολύ συμπαθής, καταρχάς στο
βρετανικό κοινό της. Αυτό είναι
το γλυκό, οικογενειακό προφίλ της
…Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων
της Βρετανίας. Ασφαλώς, η στοργική
βασίλισσα δεν φτιάχνει μόνο το δικό
της προφίλ, αλλά χτίζει και το προ-
φίλ των σημερινών πριγκιπόπουλων
και πριγκιπισσών, αυριανών, πιθα-
νότατα, βασιλιάδων και βασιλισσών.
Αυτή η παρασκευή διαδόχων κι
αν αποτελεί στοιχείο της βασιλι-
κής παράδοσης!

Ας θυμηθούμε εξάλλου και το
μαυρόασπρο βίντεο του 1933 (χρονιά
κατά την οποία ο Χίτλερ ανερχόταν
την εξουσία) στο οποίο εμφανίζεται
ο …στοργικός θείος και μετέπειτα
βασιλιάς Εδουάρδος Η΄ να διδάσκει
στις μικρές ανιψιές του, δηλαδή 

στην 7χρονη Ελισάβετ και
την 3χρονη αδελφή της, πώς

να κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό.
Ναζιστικά χαιρετά και η βασιλο-
μήτωρ Ελισάβετ. Το αποκαλυπτικό
βιντεάκι πρόσφατα είδε το φως της
δημοσιότητας, και πολύ γρήγορα
θάφτηκε. Τι είπαν οι εκπρόσωποι
Τύπου της Βασιλίσσης; «Έγινε φω-
τομοντάζ»; «Συγνώμη, δεν ξέραμε»;
«Τα παιδιά και η μαμά τους χαιρε-
τούσαν όπως οι Ρωμαίοι»; Τίποτα
από όλα αυτά. «Είναι απογοητευτικό
το γεγονός ότι η ταινία αυτή, που
τραβήχτηκε πριν από οκτώ δεκαε-
τίες και φαίνεται πως προέρχεται
από το προσωπικό οικογενειακό
αρχείο της Αυτής Μεγαλειότητας,
αποκτήθηκε και χρησιμοποιήθηκε
κατ’ αυτόν τον (σ.σ. παράνομο) τρό-
πο» ανέφερε σε ανακοίνωσή του
εκπρόσωπος των ανακτόρων του
Μπάκιγχαμ. «No regrets» (καμία
μεταμέλεια), που λένε και οι Βρε-
τανοί.

Αρκετά χρόνια μετά το βίντεο του
1933, στα 2005, ο εγγονός της Βα-
σίλισσας, ο άτακτος πρίγκιπας Χάρι,
φωτογραφήθηκε να πηγαίνει σε
αποκριάτικο πάρτι ντυμένος Ναζί.

Σόι πάει το βασίλειο.
Ο Θεός να Φυλάει τη Βασίλισσα.

Κι αν, παρ’ ελπίδα, κάτι δεν πάει
καλά, υπάρχει έτοιμη η διάδοχη
κατάσταση. 
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Ήδη από τις
αρχές Ιουλίου η

(πρώτη) συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε καταγρά-

ψει ένα ιδιαίτερο ρεκόρ στο ενεργη-
τικό της: σε χρονικό διάστημα μικρότερο
των 24 ωρών από το ξεκάθαρο «ΌΧΙ»
του ελληνικού λαού, πετύχαινε να ανα-
στρέψει πλήρως το αποτέλεσμα του δη-
μοψηφίσματος, να αναιρέσει τη «λαϊκή
εντολή», και τελικά να ταξιδέψει προς
τις Βρυξέλλες με ένα …«ΝΑΙ» στις απο-
σκευές της.

Η (δεύτερη) συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ σημείωσε έναν ακόμη εντυπωσια-
κό «χρόνο»: σε χρονικό διάστημα μι-
κρότερο των 12 ωρών από τη στιγμή που
ορκίστηκε, πρόλαβε και ζήτησε την πα-
ραίτηση ενός μέλους της, του Δημήτρη
Καμμένου, βουλευτή των ΑΝΕΛ, και υφυ-
πουργού (για μισή ημέρα) στο υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Αφορμή για την πρόωρη εκπαραθύρω-
ση του υφυπουργού στάθηκε η (ομολο-
γουμένως καθυστερημένη) διαπίστωση,
καταρχάς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ,
ότι στο πρόσφατο παρελθόν ο Δημήτρης
Καμμένος είχε σειρά από «ατυχή» σχό-
λια («τιτιβίσματα») σε γνωστό μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης.

Ελαφρώς ανορθόγραφος για υφυπουρ-
γός, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ φαίνεται ότι
δεν δίσταζε για κανέναν λόγο να μοιρα-
στεί δημόσια τις αντιδραστικές, ρατσιστι-
κές, αντισημιτικές, συνομωσιολογικές,
ομοφοβικές, κλπ. απόψεις του. Αν εξαι-
ρέσουμε το πολύ χαμηλό επίπεδο της
πλειονότητας των αναρτήσεων τού Δημή-
τρη Καμμένου (οι οποίες πρακτικά ανα-
παράγουν γνωστές θεωρίες συνομωσίας,
μυστικών πρωτοκόλλων και ψεκασμών),
αν παραγνωρίσουμε τον αντιδραστικό χα-
ρακτήρα πολλών εκ των σχολίων τού βου-
λευτή (τα οποία απλώς αντανακλούν την
πραγματική πολιτική ταυτότητα συλλή-
βδην των ΑΝΕΛ), αν παρακάμψουμε το
γεγονός ότι ο Συνασπισμός της Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς «πέφτει από τα σύννε-
φα» μόνο για ορισμένους από τους βου-
λευτές του Πάνου Καμμένου (και, κατά τα
άλλα, δεν ενοχλείται από την ίδια τη συ-
νεργασία με το αντιδραστικό κόμμα των
ΑΝΕΛ, ούτε εξεγείρεται με τις δηλώσεις
του Προέδρου των ΑΝΕΛ, όταν εκείνος
π.χ. θριαμβολογεί για την προοπτική
δημιουργίας νέας βάσης του ΝΑΤΟ στην
Κάρπαθο), αυτό που μένει είναι η δια-
πίστωση της γενικής υποβάθμισης του

πολιτικού λόγου, ο οποίος με κάθε επι-
σημότητα ασκείται στις μέρες μας μέσω
…Twitter και Facebook.

Στα αξιοσημείωτα της υπόθεσης, η
διαδοχή των τιτιβισμάτων. Φυσικά, ο Δη-
μήτρης Καμμένος είχε κάνει την αρχή,
με σειρά σχολίων στο Twitter, πολιτικών
και μισο-πολιτικών. Σε κάποια από αυτά,
αξίζει να σημειωθεί, καταφερόταν ανοι-
χτά στον Τσίπρα. Μήπως δεν έφταιγε
στους ΣΥΡΙΖΑίους απλώς ο «αντισημιτι-
σμός» τού βουλευτή των ΑΝΕΛ;

Όταν οι πληροφορίες για τις ατυχείς
δημόσιες ψηφιακές δηλώσεις τού Δη-
μήτρη Καμμένου επανήλθαν στο φως της
δημοσιότητας, πολλοί από τους επικρι-
τές του διάλεξαν επίσης το Twitter για
να εκφράσουν την άποψή τους.

Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδη-
μούλης, με τιτίβισμά του, σημείωνε:
«Στηρίζω απολύτως την Κυβέρνηση Τσί-
πρα. Δεν είμαι όμως καθόλου ευτυχής
με την υπουργοποίηση ενός προσώπου
με ακραίες και ρατσιστικές απόψεις».

Την ίδια ώρα, πάλι μέσω Twitter, ο άλ-
λος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος
Κούλογλου, αναρτούσε: «Ο Δημήτρης
Καμμένος σε κυβέρνηση της αριστεράς:
το πιο σύντομο ανέκδοτο να γίνει ο πιο
σύντομος υπουργός».

Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι οι δη-
λώσεις του Παπαδημούλη, έφεραν μνήμες
Λαφαζάνη (ο οποίος στήριζε την κυβέρ-
νηση, αλλά αποδοκίμαζε τις πολιτικές της
επιλογές) και αν αφήσουμε κατά μέρος το
πραγματικό ανέκδοτο της ανάρτησης του
Κούλογλου (ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά),
και πάλι το παραμόνιμο στοιχείο είναι η
άσκηση πολιτικής μέσω τιτιβισμάτων… 

Όταν πλέον τα τιτιβίσματα του Δημήτρη
Καμμένου είχαν επισημανθεί, ο Πάνος
Καμμένος, κι αυτός μέσω Twitter, ζήτησε
από τον υφυπουργό του να υποβάλει την
παραίτησή του. Τελικώς, ο Δημήτρης
Καμμένος υπέβαλε την παραίτησή του,
αφού έδωσε κάποιες ομολογουμένως όχι
ιδιαίτερα πειστικές εξηγήσεις για τον λο-
γαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, ο οποίος, όπως εξήγησε, πιθα-
νότατα είχε παραβιαστεί (αν και δεν είχε
καταγγείλει κάτι τέτοιο στο παρελθόν).

Σπάζοντας το μονοπώλιο του Twitter,
ο Σταύρος Θεοδωράκης τοποθετήθηκε
(με ειρωνικό τόνο) για τις εξελίξεις στο
κυβερνητικό στρατόπεδο μέσω …Face-
book. «Τώρα είναι η ώρα να κυβερνή-
σουν “οι αξιότεροι και οι εντιμότεροι”,
όπως είπε ο κ. Τσίπρας αγκαλιάζοντας

το βράδυ της Κυριακής τον κ. Καμμένο».
Κλείνοντας τον κύκλο τιτιβισμάτων, δι-

καιωμένος, ο Δημήτρης Παπαδημούλης
ανάρτησε στο Twitter: «Θετική η διόρ-
θωση του λάθους με την παραίτηση του
Δ. Καμμένου. Ακόμη καλύτερο, αν είχε
ελεγχθεί πριν και αποφευχθεί».

Αν «η καλή ημέρα από το πρωί φαίνε-
ται», οι οιωνοί δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊ-
κοί για τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
η οποία βρέθηκε στην ανάγκη από την
πρώτη ώρα να απολογείται έως και να
αποπέμπει πρόσωπα που η ίδια επέλε-
ξε. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν αλέκτωρ
…τιτιβίσει τρεις, οι ενστάσεις για τις επι-
λογές των υπουργοποιημένων προσώ-
πων της νέας συγκυβέρνησης είχαν ήδη
αντικρύσει το φως της δημοσιότητας. Το
ίδιο το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ,
με επίσημη ανακοίνωσή του, και πριν
αποπεμφθεί ο Δημήτρης Καμμένος, τό-
νιζε για το μέχρι πρότινος στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ, Μάρκο Μπόλαρη:

«Το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ
εκφράζει την έκπληξη, την απογοήτευση
και την αγανάκτησή του για την υπουρ-
γοποίηση του Δημήτρη Καμμένου και του
Μάρκου Μπόλαρη. Δεν θεωρούμε, βέ-
βαια, ότι ρόλος του Τμήματος είναι να
εκφέρει κρίσεις, να εκφράζει τη συμφω-
νία ή την απαρέσκειά του σχετικά με τα
πρόσωπα που συνθέτουν ένα κυβερνη-
τικό σχήμα. Παρά ταύτα, στις δύο αυτές
περιπτώσεις είμαστε αναγκασμένοι να
τοποθετηθούμε, και μάλιστα δημόσια,
καθώς η πολιτεία των δύο συγκεκριμέ-
νων προσώπων προσβάλλει έντονα τα δι-
καιώματα και τις αξίες μας.(…) Ο Μάρ-
κος Μπόλαρης ήταν υφυπουργός Υγείας
το 2012, με υπουργό υγείας τον Α. Λο-
βέρδο, όταν εξελίχθηκε η φρικτή υπό-
θεση διαπόμπευσης των οροθετικών -
υπόθεση, βέβαια, που τότε καταγγέλλα-
με με οργή. Η υπουργοποίηση και των
δύο θεωρούμε ότι προσβάλλει ευθέως
τα δικαιώματα, τις αξίες, τις πολιτικές
μας αρχές και προτεραιότητες. Πρόσω-
πα με τέτοια στάση και απόψεις δεν
έχουν θέση σε οποιαδήποτε δημοκρα-
τική κυβέρνηση, και πολύ περισσότερο
της Αριστεράς».

Αν αυτά έχει να παρατηρήσει ο ίδιος ο
ΣΥΡΙΖΑ για τα στελέχη της συγκυβέρνησης
που συγκροτεί, εμείς τι περισσότερο να
προσθέσουμε; Απλώς, ότι το πρόβλημα
δεν περιορίζεται στα «δύο» πρόσωπα...  

Α.Α.

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ φθινόπωρο 201560

απόψ
εις Καμμένων τιτιβίσματα



φθινόπωρο 2015 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 61

β
ιβ

λιο
κ

ρ
ιτικ

ή

Φίλοι του πρόωρα χα-
μένου Γιάννη Βεζιρτζή μου
πρότειναν να γράψω ένα
πρόλογο στη διδακτορική
του διατριβή προκειμένου
το κείμενό της να δημοσι-
ευτεί με τη μορφή βιβλίου.
Δέχτηκα την πρόταση από
σεβασμό στη μνήμη του
συγγραφέα και από σεβα-
σμό προς τους δικούς του. 

Πρώτη δυσκολία, η
έκταση της διατριβής: πε-
ρίπου 700 σελίδες, συν
160 για τη χρησιμότητα και
τα προβλήματα μιας διδα-
κτικής σειράς, η οποία θα

αφορά στη διδασκαλία ειδικών αντικειμένων με εσωτερική λογική
ακολουθία. Δεύτερη δυσκολία: το πλάτος των προβλημάτων και
των απόψεων που αντιμετωπίζονται στα πλαίσια αυτής της
τεράστιας επιστημονικής εργασίας. 

Άρχισα λοιπόν τη μελέτη προπαντός από «καθήκον». Σύντομα
όμως το διάβασμα μετατράπηκε σε έντονο προσωπικό ενδιαφέρον.
Βρισκόμουν μπροστά, όχι σε ένα τυπικό και σχολαστικό διδακτορικό
αλλά σε μια πλούσια, ζωντανή, επιστημονικά άψογη και φιλοσοφικά
ενδιαφέρουσα ώριμη εργασία. 

Μετά από μια σύντομη «Εισαγωγή» στο θέμα της εργασίας,
αρχίζει η μελέτη των προϋποθέσεων, γνωστικών και κοινωνικών,
για τη συγκρότηση μιας επιστημονικής κοσμοαντίληψης. Αλλά η
επιστήμη, (και η φιλοσοφία), μορφές κοινωνικής πρακτικής, λει-
τουργούν στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και μιας
δεσπόζουσας ιδεολογίας. Εύλογα λοιπόν το επόμενο κεφάλαιο
αποτελεί μια μελέτη της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Μετά
από τη συγκρότηση του γενικού πλαισίου, γνωσιοθεωρητικού και
κοινωνικού, διερευνώνται ειδικά επιστημολογικά προβλήματα,
τα οποία αφορούν ρεαλιστικής εξελικτικής επιστημολογίας. Στη
συνέχεια, και στο πλαίσιο που έχει ήδη διαμορφωθεί, μελετώνται
τα ειδικά προβλήματα της φυσικής. 

Αλλά, η όλη ερευνητική και διδακτική προσπάθεια, πραγματο-
ποιείται από άτομα που ζουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και
σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό περιβάλλον. Το κεφάλαιο που
ακολουθεί έχει ως αντικείμενο τα ψυχολογικά γνωσιοθεωρητικά
προβλήματα, τα οποία προκύπτουν κατά την αναζήτηση της επι-
στημονικής αλήθειας και τη μετάδοσή της κατά την εκπαιδευτική

πράξη. Αλλά η γνώση δεν είναι άθροισμα πληροφορικών που
παίρνει ο άνθρωπος από τον εξωτερικό κόσμο. Είναι διαδικασία
αλληλεπίδρασης με τον «Άλλο». Η «Παιδαγωγική Σχέση» αποτελεί
το αντικείμενο ενός κεφαλαίου συγκροτημένου με την κριτική
αξιοποίηση ενός πλούτου ψυχολογικών, γνωσιοθεωρητικών και
κοινωνιολογικών αναλύσεων.

Μία από τις αδυναμίες της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
και στη χώρα μας είναι η έκθεση της επιστήμης ως ανιστορικού
και παγιωμένου όλου. Σε αντίθεση με τη στείρα αυτή συνήθεια,
ένα κεφάλαιο του διδακτορικού αφιερώνεται στην ιστορία και
στη φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών, όπως αυτή αναλύεται
στη διδακτική πράξη. Στο σημείο αυτό της διατριβής τίθεται φυ-
σιολογικά το γενικότερο πρόβλημα της διδακτικής μεθοδολογίας.
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται κριτικά διάφορες προσεγγίσεις
από έλληνες και ξένους ερευνητές. Το τελευταίο κεφάλαιο της
διατριβής αποτελεί μια σύνθεση των συμπερασμάτων για τη δια-
μόρφωση μιας θεωρίας στα πλαίσια μιας ταξικής κοινωνίας,
στην οποία η εκπαίδευση αποτελεί κυρίαρχο μηχανισμό για τη
διάδοση, την αναπαραγωγή και περαιτέρω ανάπτυξη της κυρίαρχης
ιδεολογίας. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί πεδίο διάδοσης και της
αντίθετης ιδεολογίας, με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. 

Όπως έχω ήδη σημειώσει, μελέτησα την εργασία ενός σημαντικού
ερευνητή που δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας, στην αρχή από ένα
αίσθημα «καθήκοντος» και σεβασμού, αλλά πολύ σύντομα από
προσωπικό ενδιαφέρον. Πράγματι έμαθα πολλά από αυτή την
πλούσια εργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μεθοδική αξιο-
ποίηση ενός πλούτου γνώσεων και επιστημονικών δεδομένων,
την κριτική ανάλυση και σύνθεσή τους σε ένα αυστηρό, με εσω-
τερική λογική, δομημένο Όλον. 

Είμαι βέβαιος ότι η σημαντική αυτή εργασία, που βλέπει το φως
σε μια κοινωνία όπου δεσπόζει ο αγγλοσαξωνικός εμπειρισμός και
η τυπική λογική, θα αποτελέσει συμβολή στην ανάπτυξη μιας εξε-
λικτικής και ρεαλιστικής επιστημολογίας και σε μια αντίστοιχη δι-
δακτική πράξη. Και τα δύο αποτελούν προϋπόθεση για τη μιας δια-
λεκτικής κοσμοαντίληψης αναγκαίας για την επιστημονική και την
κοινωνική πρόοδο
της πατρίδας μας, ει-
δικά στη σημερινή
περίοδο, κατά την
οποία διακυβεύεται
το μέλλον και ο πο-
λιτισμός μιας μικρής
χώρας που έδωσε τα
φώτα της επιστήμης
και της φιλοσοφίας
στην Ευρώπη. Στην
ήπειρο που η πολι-
τική και πολιτισμική
συμπεριφοράς της
καθορίζονται από τα
συμφέροντα των κυ-
ρίαρχων δυνάμεων
που συνιστούν την
ιστορική άρνηση των
θετικών επιτευγμά-
των της μακραίωνης
οδυνηρής ιστορίας
της.

βιβλιοκριτική

Πρόλογος



γράφει ο καθηγητής Ευτύχης Μπιτσάκης
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ή Λευτέρη Παπαθανάση*

Η Πάπισσα Ιωάννα
Μεσαιωνικόν εικονογραφημένον

Η ιστορία της “πάπισσας Ιωάννας” είναι
ένας θρύλος 1000 χρόνων, που ταξίδεψε
στο χρόνο από στόμα σε στόμα και κατα-
γράφηκε στα χρονικά καλόγερων του με-
σαίωνα. Η ιστορία τοποθετείται στον 9ο
αιώνα και αφορά στη ζωή μιας φτωχής
κοπέλας, της Ιωάννας, που -μεταμφιεσμένη
σε άντρα- κατάφερε να γίνει καλόγερος.
Στη συνέχεια η Ιωάννα εκμεταλλεύεται
πρόσωπα και καταστάσεις κι έτσι ανεβαίνει
την εκκλησιαστική ιεραρχία, μέχρι του ση-
μείου να κερδίσει για λίγα χρόνια τον
παπικό θρόνο, την έδρα του ίδιου του Αγ.
Πέτρου…

Η ιστορία αυτή, περίεργη και σκαμπρό-
ζικη από μόνη της, ενσωματώνει στην πο-
ρεία διάφορα στοιχεία και ζει δεύτερες
και τρίτες ζωές. Πότε μια σάτιρα στον πα-
πισμό, πότε ένα γενικό αντικληρικαλικό
μανιφέστο, πότε μια ανελέητη διακωμώ-
δηση της ανατολικής εκκλησίας. Αλλά και
πολλά περισσότερα. Μια ματιά πάνω στην
πατριαρχία, τον έρωτα, τις ανθρώπινες
σχέσεις. Μια αναζήτηση της αλήθειας μέσα

από μια μεγάλη απάτη.
Στο νεώτερο κόσμο η ιστορία

του θηλυκού πάπα έγινε γνωστή
από το διήγημα (“μεσαιωνική
μελέτη” το αποκαλούσε ο ίδιος)
του μεγάλου Εμμανουήλ Ροΐδη,
που κυκλοφόρησε το 1886. Με
μια απολαυστική γλώσσα και καθηλωτικό
χιούμορ, ο Ροΐδης κατάφερε να ξεγυμνώσει
τα ιερατεία, να τα κοροϊδέψει και να τα
κριτικάρει εξαντλητικά. Για το τόλμημά
του αυτό η “ιερά σύνοδος” τον τιμώρησε,
αφορίζοντας το βιβλίο και προτρέποντας
το ελληνικό κράτος, αλλά και τους ευσεβείς
πιστούς, να εξαφανίσουν το έργο από προ-
σώπου γης. Φυσικά δεν κατάφεραν και
πολλά. Το έργο του Ροΐδη γνώρισε μεγάλη
επιτυχία και διαβάζεται με πάθος ακόμη
και σήμερα.

Ο εκπαιδευτικός και εικονογράφος Λευ-
τέρης Παπαθανάσης, βασίσμένος στο έργο
του Ροΐδη, αφηγείται ξανά την ιστορία της
Ιωάννας με έναν διαφορετικό τρόπο, αυτόν
του graphic novel. Με χιούμο, αλλά και

στιγμές συγκίνησης, με αναφορές στο πα-
ρελθόν και πικάντικους αναχρονισμούς, η
ιστορία της “Πάπισσας” ζωντανεύει μέσα
στα καρέ του κόμικ του Παπαθανάση με
την ελπίδα να συγκινήσει και σήμερα, όπως
εδώ και τόσα πολλά χρόνια.

* Ο Λευτέρης Παπαθανάσης έχει σπουδάσει
τη Χημεία και εργάζεται σε Γυμνάσιο των Ιωαν-
νίνων. Εικονογραφεί για fanzine και βιβλία,
ενώ στις πρόσφατες δουλειές του περιλαμβά-
νονται το άλμπουμ/card game “Άκου!” (2013),
βασισμένο στο έργο του ποιητή Βλαντιμίρ Μα-
γιακόφσκυ, και η εικονογράφηση του παραμυ-
θιού του Αριστείδη Σγατζού “Ιστορίες της Μα-
νιταρολάνδης” (2015). Η “Πάπισσα Ιωάννα” (Εκ-
δόσεις ΚΨΜ, 2015) είναι το πρώτο του graphic
novel, και ακολουθούν πολλά περισσότερα...
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Α) Η Χρηματοπιστωτική σφαίρα
Η Χ/Π σφαίρα και τα παράγωγα προϊόντα

έχουν χαθεί εντελώς από την ανάλυσή μας
ως Αριστεράς της κοινωνικής ανατροπής,
καίτοι η κρίση εκδηλώθηκε εντός της σφαί-
ρας αυτής, ως τραπεζική κρίση, καίτοι τα
C.D.O. απετέλεσαν τα οχήματά της. Λογικό,
αφού κατά την γνώμη των περισσοτέρων
εξ’ υμών, διακινούνται εντός της κερδο-
σκοπικής Χ/Π σφαίρας και είναι «τοξικά»
να έχουν κυρίως κερδοσκοπική διάσταση.

Αναφερόμαστε βέβαια στα C.D. S. πάλι
όμως από την κερδοσκοπική τους πλευρά.
Δεν τα συνδέουμε με ορθό τρόπο με την
κατάρρευση της Λέμαν Μπράδερς, καίτοι
συχνά μιλάμε για αυτήν. Οπότε δεν απαντάμε
και στο εξής «αφελές» ερώτημα: Πως
είναι δυνατόν να καταρρεύσει ένας σημαν-
τικός κόμβος του τραπεζικού συστήματος,
καθώς και άλλοι, πως είναι δυνατόν να
οδηγηθεί το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα
σε τέτοια αστάθεια από έναν μικρό αριθμό
ενυπόθηκων δανείων χαμηλής αξιοπιστίας,
Των υποαρίστων (Subprimes) αμερικανικών
δανείων. Διότι τα δάνεια αυτά δεν ήταν
ιδιαιτέρως διαδεδομένα. Μόνον το 15%
των ενυπόθηκων αμερικανικών δανείων
ήταν υποάριστα.

Τα δάνεια αυτά βέβαια λέμε ότι δεν εξυ-
πηρετούντο από ένα σημείο και πέρα λόγω
της αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων.
Σύμφωνοι, αλλά γιατί αυξήθηκαν τα αμε-
ρικανικά επιτόκια; Και μιλούμε για ραγδαία
αύξηση σε μία πενταετία Τι συνέβη και η
Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα δεν μπό-
ρεσε να εκτιμήσει τις επιπτώσεις μίας τέ-
τοιας πράξης; Η απάντηση είναι ότι δεν
είχε εικόνα της διασποράς των πιστωτικών
παραγώγων, δεν είχε εικόνα των υψηλών
μοχλεύσεων των επενδυτικών τραπεζών ή
ακόμη, όπως ο Γκρήνσπαν τότε, υπερτι-
μούσαν τα CDS.

Οι αναλύσεις του μεγαλύτερου μέρους
της αριστεράς, αγνοώντας αυτά τα ζητήματα,
αφήνει απ΄ έξω τη θρυαλλίδα της κρίσης,
δηλαδή την αύξηση των αμερικανικών επι-
τοκίων σε συνδυασμό με την «αβελτηρία»

της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας,
καθώς και τα οχήματα της κρίσης, δηλαδή
τα πιστωτικά παράγωγα.

Έτσι μένει αναπάντητο ένα ακόμη «αφε-
λές» ερώτημα το οποίο ούτε καν θίγουμε
ενώ μας απασχολεί η αιτία του υψηλού
δημοσίου χρέους. Το ερώτημα είναι: Γιατί
το κόστος δανεισμού ήταν για τις χώρες
της ζώνης του € σχεδόν ενιαίο, ενώ υπήρχαν
εν γένει ισχνά πρωτογενή πλεονάσματα;
Γιατί χώρες όπως η Ελλάδα ακόμη και με
πρωτογενή ελλείμματα ή, ακόμη χειρότερα,
με δείκτη έσοδα/ΑΕΠ σε κατάρρευση, εύ-
ρισκαν ανταπόκριση στις αγορές χρήματος;
(εννοείται πριν την κρίση).

Η προσωπική μου απάντηση δεν σχετί-
ζεται με την “ασφάλεια” που προσφέρει
το ενιαίο νόμισμα, αλλά με την ανάπτυξη
μέχρι σημείου θεοποιήσεως των CDS, με
τη θεοποίηση, δηλαδή, των εξισώσεων
που περιγράφουν τις πιθανότητες μελλον-
τικών πιστωτικών συμβάντων. Αυτή είναι
η ρίζα του «παραλόγου» των ενιαίων τιμο-
λογήσεων εκ μέρους των αγορών χρήματος,
παραγνωρίζοντας τον πλέον σημαντικό δεί-
κτη που είναι το ύψος των πρωτογενών
πλεονασμάτων. Θεωρούσαν πως τα εργαλεία
που διέθεταν μπορούσαν επαρκώς να απο-
κρούσουν τον κίνδυνο, όχι ως εργαλεία
κερδοσκοπίας, αλλά ως εργαλεία ρύθμισης,
ως εργαλεία φραγής κινδύνου.

Αλλά και η ίδια η ΟΝΕ εκτιμώ πως
αποτελεί τη λογική εξέλιξη της ανάπτυξης
των πιστωτικών παραγώγων, ιδιαιτέρως
των swaps, έναντι των μεταβολών των
ισοτιμιών. Σχετικά με τις αναλύσεις μας
μερικές ακόμη παρατηρήσεις: Λέμε συχνά
στις αναλύσεις πως η ΟΝΕ ευνοεί τις πο-
λιτικές του σκληρού €, συνεπώς την εμ-
πέδωση της εκμετάλλευσης της εργασίας
καθώς και την εκκαθάριση των μη επαρ-
κώς αξιοποιουμένων κεφαλαίων. Συνεπώς,
θεωρούμε πως το € συμβάλλει στην εκ-
καθαριστική λειτουργία, η οποία απαιτείται
για να ξεπεραστεί η κρίση υπερσυσσώ-
ρευσης.

Όμως, πρώτον, όταν υιοθετήθηκε το € η
κρίση υπερσυσσώρευσης είχε ήδη ξεπε-
ραστεί και δεύτερον η πολιτική των επί
μέρους σκληρών νομισμάτων ήταν παντού
παρούσα. Να θυμίσω απλώς ότι η δραχμή
ανατιμάτο συνεχώς σε πραγματικούς όρους,

ήτοι η ονομαστική διολίσθηση της ισοτιμίας
της ήταν μικρότερη της διαφοράς του ελ-
ληνικού πληθωρισμού από το πληθωρισμό
των χωρών της τότε ΕΟΚ. Στην ουσία πριν
το ενιαίο νόμισμα είχε υιοθετηθεί μια
παλιά, αν και όχι απόλυτα δοκιμασμένη
μέθοδος, αυτή των σταθερών συναλλαγ-
ματικών ισοτιμιών. 

Η ανάπτυξη των πιστωτικών παραγώγων
δυσχεραίνει την ύπαρξη μίας ενιαίας αγοράς
χωρίς κοινό νόμισμα, ακόμη κι αν υιοθε-
τηθούν σταθερές συναλλαγματικές ισοτι-
μίες. Αυτό διότι κάθε επιχείρηση που ανα-
μένει πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα
από αυτό που έχει υποχρεώσεις θα κατα-
φυγή σε swap, το οποίο θα την προστατεύσει
έναντι πιθανολογούμενης ανατίμησης του
νομίσματος από το οποίο αναμένει πλη-
ρωμές. 

Οι επιχειρήσεις δεν εμπιστεύονταν τις
κυβερνήσεις, τις θεωρούσαν ευάλωτες και
ευεπίφορες σε πιθανές διολισθήσεις ή
ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γείται μία ογκώδης, ακριβή και νευρική
αγορά swaps έναντι νομισματικών μετα-
βολών. Ούτε εμπιστεύονται την ενδεχόμενη
αγκύρωση των εθνικών νομισμάτων των
χωρών μιας ενιαίας αγοράς. Το ενιαίο νό-
μισμα αποτελεί την απάντηση αυτών των
δυσχερειών, αποτελεί ένα «τεράστιο πι-
στωτικό παράγωγο», ένα συμβόλαιο που
κλειδώνει τις ισοτιμίες ώστε να καταστήσει
συνεκτική την ενιαία αγορά.

Δεν είναι η κρίση υπερσυσσώρευσης
και η υπέρβασή της μέσω της έντασης της
εκμετάλλευσης της εργασίας και της επι-
τάχυνσης των εκκαθαριστικών λειτουργιών
αυτή που επέβαλε το €, ως ενιαίο νόμισμα,
αλλά είναι οι ίδιες οι αντιφάσεις εντός του
Χ/Π συστήματος, που οδήγησαν σε αυτήν
τη λύση. Η κρίση υπερσυσσώρευσης είχε,
λόγω των μακροχρόνιων πολιτικών αλλαγής
επί τα χείρω στον τρόπο κατανάλωσης και
αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης,
ξεπεραστεί, επειδή ακριβώς οι πολιτικές
αυτές είχαν οδηγήσει σε ανάκαμψη των
ποσοστών κέρδους.

Η θέση της αριστεράς της κοινωνικής
ανατροπής, πως η Χ/Π σφαίρα παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην καπιταλιστική συσσώ-
ρευση είναι ορθή, αλλά εντελώς αποσπα-
σματική. Προφανώς και η πίστη είναι ση-



γράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος 
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Η γοητεία των υλικών ροών
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Όμως η Χ/Π σφαίρα περιέχει διάφορα προ-
ϊόντα. Άλλα είναι τίτλοι ιδιοκτησίας, όπως
οι μετοχές, άλλα όχι, όπως τα εταιρικά και
κρατικά ομόλογα ή τα παράγωγα. Κάποια
είναι καπιταλιστικά εμπορεύματα και κάποια
όχι. Άρα, το ζήτημα είναι να αναλυθεί το
πώς προωθούν την καπιταλιστική συσσώ-
ρευση αφού προφανώς δεν την προωθούν
κατά τον ίδιο τρόπο.

Β) Τα πιστωτικά παράγωγα ως
ενσάρκωση της καπιταλιστικής
συσσώρευσης

Τα παράγωγα εν γένει κατανοούνται ως
Χ/Π προϊόντα, η αξία των οποίων προκύπτει
από την αξία υποκειμένων προϊόντων, ον-
τοτήτων αναφοράς, οι οποίες μπορεί να
είναι από την μελλοντική τιμή του ρυζιού
στην Κίνα, μέχρι τις διακυμάνσεις ενός
ειδικού δείκτη στο χρηματιστήριο της Σιγ-
καπούρης. Η κακή σχέση της συντριπτικής
πλειοψηφίας των μαρξιστών με την οικο-
νομία του χρήματος, καλύτερα η εμμονή
τους να «…αντιλαμβάνονται την οικονομία
ως την πραγματική οικονομία των υλικών
ροών» (Γ. Μηλιός – Δ. Τζανακόπουλος,
2011), υποβίβασε τα παράγωγα σε μια πα-
θολογική κατάσταση εντός της ούτως ή
άλλως εξωβελιστέας Χ/Π σφαίρας. 

Η εικόνα μας για αυτά άλλαξε χάρη στην
έκδοση δύο σημαντικών βιβλίων, μαρξιστών
συγγραφέων: της «Η πολιτική οικονομία
του Χ/Π συστήματος» των Μαγκότο Ίτο και
Κώστα Λαπαβίτσα και του «Καπιταλισμός
με παράγωγα» των Ντιρκ Μπράυαν και
Μίχαελ Ράφερτυ. Εκτός των άλλων, χάρη
στις εργασίες σειράς μαρξιστών έχει ανα-
ζωπυρωθεί το ενδιαφέρον τόσον για την
Χ/Π σφαίρα, όσο και για τον ενδογενή χα-
ρακτήρα του χρήματος με βάση το έργα
του Μαρξ και του Κέυνς.

Θα έλεγα όμως ότι εμείς κινούμαστε
στην πρώτη κατηγορία, όπου στις αναλύσεις
μας το χρήμα αποτραβιέται από την σκηνή,
οπότε διολισθαίνουμε συνεχώς στην πε-
ριγραφή μιας πραγματικής οικονομίας τα-
ξικών σχέσεων και αξίας, σε αντιπαράθεση
δήθεν με έναν νομισματικό κόσμο αναπα-
ράστασης και στρεβλής παράστασης. 

Καταρχήν να παρατηρήσω πως ο ανω-
τέρω ορισμός των παραγώγων είναι πε-
ριοριστικός, εμπειρικός και τελικώς λαν-
θασμένος. Αυτό διότι η τιμή τους δεν κα-
θορίζεται πάντα από εκείνες των υποκει-
μένων προϊόντων, αλλά πολλές φορές προ-
κύπτουν πρώτα οι δικές τους τιμές και εν
συνεχεία αυτές ανακαθορίζουν αυτές των
οντοτήτων αναφοράς, των υποκειμένων
προϊόντων. 

Συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί το
γεγονός πως η «…ανατιμολόγηση των CDS
οδήγησε σε μια νέα φάση τιμολόγησης
των χρηματοπιστωτικών τίτλων…» (Μη-
λιός- Σωτηρόπουλος, 2010), δηλαδή σε
μείωση των τιμών των ελληνικών κρατικών
ομολόγων με συνακόλουθη αύξηση των
επιτοκίων τους έναντι των ομολόγων βάσης,
κάτι που πυροδοτεί την κρίση χρέους. 

Τα παράγωγα προϊόντα αποτελούν κα-
ταρχήν ένα βοηθητικό μέσο για τη διαχεί-
ριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτή
η όψη τους είναι σημαντική διότι καθιστούν
τον κίνδυνο εμπόρευμα. Είναι μέσα αντι-
στάθμισης κινδύνου ως συμβόλαια τα οποία
καλύπτουν τις επιχειρήσεις από μεταβολές
επιτοκίων (τα IRS), μεταβολές ισοτιμιών
(τα swaps) ή έναντι κινδύνων από αγορά
τίτλων (τα CDS).

Καίτοι όμως αυτή η όψη τους είναι ση-
μαντική, η σπουδαιότητά τους έγκειται,
και εδώ είναι η σημαντική συνεισφορά
των Μπράιαν και Ράφερτυ, στο ότι αποκτούν
χαρακτηριστικά χρήματος και συγχρόνως
αποτελούν κεφάλαιο.

Για παράδειγμα τα συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης (παράγωγα τύπου Forwards)
αποτελούν μελλοντικές τιμές και συγχρόνως
επιδρούν επί των σημερινών τιμών, μια και
«εναρμονίζουν τις σημερινές με τις μελ-
λοντικές τιμές» (Παναγιώτου Γ., 2007)

Προφανώς ο κάτοχος ενός τέτοιου συμ-
βολαίου κατέχει μια μορφή κεφαλαίου η
οποία δεν είναι χρήμα, αν και εφόσον
είναι τιμή έχει χαρακτηριστικά χρήματος,
κατέχει όμως μια μορφή κεφαλαίου με
ιδιοκτησία της επίδοσης της επιχείρησης
στο μέλλον, χωρίς να κατέχει ούτε ένα
μόριο της ιδιοκτησίας της επιχείρησης,
χωρίς να κατέχει ενδεχομένως ούτε μία
μετοχή. Αν στοχαστούμε λίγο τι κατέχει
αυτός ο άνθρωπος θα διαπιστώσουμε πως
κατέχει μια άκρως αφηρημένη και γενική
μορφή κεφαλαίου, διότι δεν κατέχει ούτε
«κεφάλαιο» ούτε «χρήμα». Το συμβόλαιο
που κατέχει αποτελεί ένα σημείο σύγκλισης
του κεφαλαίου και του χρήματος, ένα χαρτί
που σπάζει τα όρια και του κεφαλαίου και
του χρήματος. 

Ο κάτοχος του συμβολαίου αυτού δια-
φέρει από τον κάτοχο μετοχών διότι ο
δεύτερος κατέχει μέρος της επιχείρησης,
με απαίτηση στα μερίσματα. Ο κάτοχος
μετοχών κατέχει κεφάλαιο ως ιδιοκτήτης
μέρους της επιχείρησης χωρίς να σχετί-
ζεται, εν γένει, με την εντός αυτής παρα-
γωγική διαδικασία. Ο κάτοχος του Forwards
κατέχει την μελλοντική επίδοση της επι-
χείρησης και έναντι αυτής της κατοχής
μπορεί, εφόσον το συμβόλαιό του δια-
πραγματεύεται, (παράγωγο τύπου Futures)

σε δευτερογενείς αγορές να γίνει κάτοχος
ρευστότητας.

Ας δούμε από λίγο κοντύτερα τα CDS
και τα Swaps. Ας θεωρήσουμε την επι-
χείρηση α της χώρας Α και τη β της χώρας
Β με διαφορετικά νομίσματα, π.χ $ και €.
Η επιχείρηση α πωλεί στην β μέσα παρα-
γωγής και αναμένει από αυτήν χρηματοροές
ανά εξάμηνο στο νόμισμα προφανώς της
χώρας Β. Επειδή όμως οι επιχειρήσεις α
και β επιζητούν να προστατευθούν έναντι
ανεπιθύμητων μεταβολών των νομισμάτων,
απευθύνονται σε μία τράπεζα επενδύσεων
και συντάσσουν συμβόλαια (swaps), σύμ-
φωνα με τα οποία αν υπάρξουν ανεπιθύ-
μητες μεταβολές των νομισμάτων τους, η
τράπεζα επενδύσεων να καλύψει την δια-
φορά. Οι επιχειρήσεις καταβάλουν έναντι
τούτου χρηματοροές στην τράπεζα επεν-
δύσεων (επιτόκιο swaps). 

Η επιχείρηση επίσης α είναι και κάτοχος
εταιρικών ομολόγων άλλης επιχείρησης
γ, με σταθερές χρηματοροές, και προφανώς
επιζητεί να εξασφαλιστεί έναντι πιστωτικού
συμβάντος στα ομόλογα της γ. Συντάσσει
τότε με την τράπεζα επενδύσεων ένα συμ-
βόλαιο (πιστωτικό παράγωγο τύπου CDS)
ώστε να καλυφθεί έναντι πιθανού μελ-
λοντικού πιστωτικού συμβάντος. Καθίσταται
συνεπώς η τράπεζα επενδύσεων αγοραστής
κινδύνου, έναντι χρηματοροής ανά μήνα
εκ μέρους της επιχείρησης α (επιτόκιο
του CDS). Η επιχείρηση α έχει τώρα τον
ρόλο του πωλητή κινδύνου.

Το swap αξιολογεί τη νομισματική στα-
θερότητα των χωρών Α και Β και το CDS
αξιολογεί την ικανότητα της επιχείρησης
γ να ανταποκριθεί στις χρηματοροές ανά
εξάμηνο. Προφανώς και τα δύο παίζουν
σημαντικό ρόλο στην σταθερότητα των συ-
ναλλαγών. Διευκολύνουν τη διαδικασία
της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Αλλά
όχι μόνον. Ας υποθέσουμε πως οι ανωτέρω
επιχειρήσεις α και β προβαίνουν σε επεν-
δύσεις και δανείζονται χρήμα εκδίδοντας
εταιρικά ομόλογα έναντι χρηματοροών ανά
μήνα, χρήμα το οποίο φυσικά λειτουργεί
ως κεφάλαιο. Οι τράπεζες κάτοχοι των
ομολόγων αυτών τότε προβαίνουν στη σύ-
ναψη CDS προκειμένου να προστατευτούν
έναντι πιθανών μελλοντικών δυσχερειών
των ανωτέρω επιχειρήσεων. 

Αν φανταστούμε αυτά τα συμβόλαια
ως μέρη ενός συνθέτου δικτύου CDS,
τότε αυτά συσχετίζοντας τα κεφάλαια,
«μετρούν» την κερδοφορία τους, μελετούν
και αποτιμούν τις κεφαλαιακές παραγω-
γικότητες, αναλύουν τους ισολογισμούς,
λαμβάνουν υπ όψιν τους την χρηματι-
στηριακή τους θέση καθώς και την μελ-
λοντική χρηματιστηριακή αξία τους, αλλά
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κυρίως αμφισβητούν τη δυνατότητα της
θεωρίας των «θεμελιακών μεγεθών» (Πα-
ναγιώτου Γ., 2007) να αποφανθούν φε-
ρέγγυα για τα παραπάνω. «Τιμολογούν»
σε τελευταία ανάλυση την δυνατότητα
των επιχειρήσεων προς απόσπαση υπε-
ραξίας, αλλά με ένα νέο πιο δυναμικό
τρόπο από τη θεωρία των θεμελιακών
μεγεθών.

Τα πιστωτικά αυτά παράγωγα τότε συ-
σχετίζουν τις πιθανές μελλοντικές απο-
δόσεις των επιχειρήσεων, αποτυπώνουν
τις οικονομικές εκτιμήσεις γι’ αυτές, εν-
τείνουν τη διαδικασία ανταγωνισμού μεταξύ
τους. Εντέλει συνεπώς, συμβάλλουν στην
τάση του ποσοστού κέρδους προς ένα
ενιαίο ποσοστό κέρδους, αναδεικνύουν
έτσι το συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο.

Όμοια και τα swaps έναντι συναλλαγ-
ματικής μεταβολής, συγκροτούν ένα δί-
κτυο αποτίμησης των νομισμάτων. Τα
swaps επιτοκίου και διασυναλλαγματικού
επιτοκίου αποτελούν καταφυγή των σχε-
τικών αξιών διαφορετικών νομισματικών
μονάδων, είναι άξια τέκνα της κατάργησης
του Breton Woods, των σταθερών συ-
ναλλαγματικών ισοτιμιών, και στοιχεία
της νεοφιλελεύθερης ρύθμισης, επιδιώ-
κουν τη νέα εμπιστοσύνη στην αβεβαι-
ότητα των νομισματικών μονάδων, διότι
η κατάργηση των εθνικών ελέγχων επί
των κεφαλαιακών κινήσεων σημαίνει
υψηλούς ρυθμούς μετατροπής κεφαλαίων
από το ένα νόμισμα στο άλλο. Επειδή
αυτές οι κεφαλαιακές κινήσεις γίνονται
υπό το κράτος των ευμετάβλητων συναλ-
λαγματικών ισοτιμιών, προκύπτει αύξηση
της αβεβαιότητος στη μετατροπή των
εθνικών νομισμάτων. 

Εκεί όμως που φαίνεται καθαρά η ανά-
μιξη διαφορετικών ειδών αποδόσεων,
όχι κατ΄ ανάγκη κεφαλαιουχικών είναι
στα CDO. Εμείς ορθώς βλέπουμε την
όψη της τιτλοποίησης, δηλαδή, την προ-
σπάθεια των Χ/Π οργανισμών να απαλ-
λαγούν από στοιχεία του ενεργητικού
τους, όπως είναι τα χορηγούμενα δάνεια
ή άλλες μορφές χρέους. Χάνουμε όμως
τη δομή εντός της οποίας λαμβάνει χώρα,
τα πιστωτικά παράγωγα τύπου CDO.

Τα CDO είναι δομές εντός των οποίων
εκδίδονται τίτλοι με βάση χρέη, δηλαδή
με βάση ένα «ετερόκλητο» πλήθος δα-
νείων ή ακόμη και ολόκληρων χαρτοφυ-
λακίων. Οι δομές αυτές καθιστούν δυνατή
τη σύμμειξη αυτών των λογιών-λογιών
αποδόσεων, κεφαλαιακών και μη, αυτών
των χρηματοροών. Ενώ όμως είμαστε
γνώστες αυτών των δομών, μένουμε στην
κερδοσκοπική τους όψη, οπότε χάνουμε
την κοινωνική τους διάσταση. Δεν βλέ-

πουμε πως τα CDO επιτελούν δύο ανα-
πάντεχες λειτουργίες. Αφενός συμμετρο-
ποιούν τους χρηματοπιστωτικούς τίτλους
και αφετέρου «αγκυρώνουν» (Μπράυαν-
Ράφερτυ) το Χ/Π σύστημα.

Αν δούμε την σύμμειξη των Χ/Π κεφα-
λαίων στα CDO που προσφέρει ένα ομό-
λογο σε $ με επιτόκιο προσαρτημένο σε
έναν χρηματιστηριακό δείκτη γερμανικών
εταιρειών, κατανοούμε πως αυτό το ομό-
λογο είναι άμεσα εξαρτώμενο στις μετα-
βολές τού εν λόγω δείκτη. Αυτό το ομό-
λογο ανέμειξε ομόλογα με μετοχές, άλλα
αναμιγνύουν νομίσματα με μετοχές, άλλα
ομόλογα με δείκτες εγχωρίων τιμών, άλλα
δείκτες κάθε είδους με νομίσματα ή τιμές
εμπορευμάτων. Εν γένει φαίνεται, λόγω
της δομής των CDO, ότι αυτού του είδους
τα παράγωγα δίνουν σε κάποια μορφή
κεφαλαίου τα χαρακτηριστικά μιας άλ-
λης.

Η ανάπτυξή τους είναι τεράστια διότι
εξατομικεύονται και συνεπώς ικανοποιούν
τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες
των πελατών-επιχειρήσεων, κρατών, εται-
ρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
ακριβώς λόγω της ευελιξίας που τους
προσφέρει η σύμμειξη και η συμμετρο-
ποίηση.

Σπάνε τους τοπικούς περιορισμούς
διότι συνδυάζουν π.χ. τίτλους που προ-
σφέρει μια ολλανδική εταιρεία με ένα
χρηματιστηριακό δείκτη της Σιγκαπούρης
ή με ένα νόμισμα όπως το γιεν και μπο-
ρούν να αγοραστούν από ένα επαγγελ-
ματικό ταμείο της Σουηδίας, από ημε-
δαπούς αγρότες του θεσσαλικού κάμπου
και από γερμανούς συνταξιούχους στο
Ζααρμπρούκεν, όπως έγινε με τα σερτι-
φικάτ της Λέμαν Μπράδερς μέσω της
Σίτιμπανκ.

Τα παράγωγα δεν είναι απλώς κάποια
συμβόλαια, αλλά ενσωματώνουν μηχανι-
σμούς συνεχούς επαναϋπολογισμού, αφού
λαμβάνουν υπόψιν τους τη δυναμική των
δεικτών ή τη μεταβολή των βασικών επι-
τοκίων τα οποία περιέχουν. Συμμετρο-
ποιούν και «αγκυρώνουν» το Χ/Π σύστημα
όντας τα ίδια «πλωτά μέσα (Παναγιώτου
Γ., 2007)». Τα πιστωτικά παράγωγα μέσω
της σύμμειξης και της συμμετροποιήσεις
διαφόρων μορφών κεφαλαίου «…μας επι-
τρέπουν την πρόσβαση στο κεφάλαιο εν
γένει και το μονοπάτι από την αφηρημένη
εργασία στο χρήμα εν γένει…» (Μπράυαν
Ράφερτυ 2006).

Άρα θα λέγαμε πως τα πιστωτικά πα-
ράγωγα εκφράζοντας τη δυναμική του
κεφαλαίου εν γένει αναπαριστούν την
αφηρημένη εργασία, άρα αποτελούν μορ-
φές ύπαρξής της, αφού συμμετροποιούν

ενεργά λογιών-λογιών συγκεκριμένα κε-
φάλαια. Ενσαρκώνουν την καπιταλιστική
συσσώρευση, δεν τη διευκολύνουν απλώς
όπως εμείς νομίζουμε.

Γ) Η εκδίκηση του χρυσού
Αν όμως αυτή η ανάπτυξη έχει βάση

και τα πιστωτικά παράγωγα τιμολογούν
κεφαλαιακές επιδόσεις, συμμετροποιούν
Χ/Π τίτλους, και συγχρόνως «αγκυρώνουν»
το Χ/Π σύστημα, φέρουν δε και «εσωτερι-
κή» αξία λόγω των υπολογισμών που εν-
σωματώνουν προκειμένου να επιτελέσουν
τις ανωτέρω λειτουργίες, τότε γιατί είναι
εξωφρενικό να υποθέσουμε πως είναι
«χρυσός»; Κάνουν, δηλαδή, ό,τι έκανε και
ο χρυσός πριν αποσυρθεί από το ρόλο του
ως εμπορευματικό χρήμα, το οποίο εκ-
προσωπούσαν τα τραπεζογραμμάτια, η
χάρτινη όψη του.

Γιατί, λόγω όλων αυτών των λειτουργιών
τους, να μην κατανοούμε τα πιστωτικά πα-
ράγωγα ως τελικά ένα παγκόσμιο χρήμα,
μια και συμβάλλουν αποφασιστικά στη συ-
νεκτικότητα του Χ/Π συστήματος; Ως την
εκδίκηση του εμπορευματικού χρήματος
απέναντι στο χάρτινο εκπρόσωπό του, που
εννοεί να τον εκπροσωπεί, ενώ ο ίδιος (το
εμπορευματικό χρήμα ως χρυσός) ξεπε-
ράστηκε. Διότι το χάρτινο χρήμα δεκάρα
δεν δίνει για το χρυσό που υπάρχει ή δεν
υπάρχει στις κεντρικές τράπεζες, παρά
ορίζεται μόνον με βάση τη δυναμική τής
καπιταλιστικής συσσώρευσης. 

Ο Μάρξ, όμως, προκειμένου να κατανοήσει
το χρήμα, ακολούθησε το μονοπάτι του εμ-
πορευματικού χρήματος, του χρυσού, ενώ
φαίνεται πως είχε συναίσθηση της προσω-
ρινότητας του χρυσού ως σημείου «αγκύ-
ρωσης», ως σημείου αναφοράς. Εμείς όμως
ουδόλως μελετούμε την ενσάρκωση της κα-
πιταλιστικής συσσώρευσης, τα πιστωτικά
παράγωγα, το νέο μονοπάτι, το νέο χρυσό.

Δυστυχώς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων,
δεν ασχολούμαστε με την κίνηση του χρή-
ματος, και συνεπώς με την κίνηση των εμ-
πορευμάτων ως ένα στιγμιότυπο της κίνησης
αυτής, αλλά με «τις υλικές ροές…». Αλλιώς
πώς να εξηγήσω ότι ο αδιαφανής κόσμος,
που απλώς ανέφερα στην παράγραφο περί
παραγώγων, κόσμος που γέννησε την κρίση
και υπέρ του οποίου, δηλαδή, στην κατεύ-
θυνση της υπέρβασης των ανισορροπιών
του, επιδιώκεται το ξεπέρασμά της, νοείται
από μας ως ένας κόσμος στρεβλών ανα-
παραστάσεων, «καινοτόμων» και «ριψο-
κίνδυνων προϊόντων», χώρος δράσης των
ραντιέρηδων, έτσι που να θριαμβεύει τελι-
κώς η κεϋνσιανή ερμηνεία; 

Άνω Λιόσια, 11/9/2015
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Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞ 
ΣΤΟ “ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Φτάνουμε έτσι σε ένα κομβικό ση-
μείο που για να το ξεπεράσουμε πρέ-
πει, κατά τη γνώμη μας, να σταθούμε
στην έννοια του “πλασματικού κεφα-
λαίου”, όπως την όρισε ο Marx στον
τρίτο τόμο του Κεφαλαίου. Για να γίνει
αυτό θα ξεκινήσουμε, όπως ο ίδιος ο
Marx, από το τοκοφόρο κεφάλαιο.

Το κεφάλαιο, ανάλογα με το μέγεθός
του, αποδίδει το ίδιο ετήσιο μέσο κέρ-
δος, ανεξάρτητα από το αν είναι βιο-
μηχανικό ή εμπορικό κεφάλαιο. Το
χρήμα μπορεί στον Κ.Τ.Π. να μετα-
τραπεί σε κεφάλαιο και έτσι από συγ-
κεκριμένη αξία να γίνει αυτοαξιοποι-
ούμενη αξία. Δίνει, δηλαδή, τη δυνα-

τότητα στον κεφαλαιοκράτη να ιδιο-
ποιείται από τους εργάτες απλήρωτη
εργασία που αντιστοιχεί σε υπερπροϊόν
και άρα σε υπεραξία. Αυτή η ιδιότητα
του χρήματος τού προσδίδει μια επι-
πλέον αξία χρήσης πέρα από αυτή
που έχει σαν χρήμα. Η νέα αξία χρήσης
είναι η δυνατότητά του να γίνει κεφά-
λαιο. “Με την ιδιότητα αυτή του δυ-
νητικού κεφαλαίου, του μέσου για
την παραγωγή κέρδους, το χρήμα γί-
νεται εμπόρευμα, ένα εμπόρευμα
όμως sui generis. Ή, πράγμα που
καταλήγει στο ίδιο, το κεφάλαιο σαν
κεφάλαιο γίνεται εμπόρευμα.” (428).

Ο κεφαλαιοκράτης του χρήματος
κρατά στα χέρια του ένα δυνητικό κε-
φάλαιο το οποίο μπορεί να δανείσει

σε έναν “ενεργό” κεφαλαιοκράτη με
ένα συμφωνημένο αντάλλαγμα. Έτσι,
στο τέλος ενός προσυμφωνημένου
χρονικού διαστήματος, ο “ενεργός”
κεφαλαιοκράτης δίνει στον ιδιοκτήτη
τού χρήματος επιπλέον χρήμα από
αυτό που δανείστηκε. “Το μέρος του
κέρδους που του πληρώνει ονομά-
ζεται τόκος, ο οποίος δεν είναι τίποτα
άλλο από μια ιδιαίτερη ονομασία,
μια ιδιαίτερη κατηγορία ενός μέρους
του κέρδους, που το λειτουργούν κε-
φάλαιο αντί να το βάλλει στη δική
του τσέπη, οφείλει να το πληρώσει
στον ιδιοκτήτη του κεφαλαίου.” (428-
29).

Ο ιδιοκτήτης χρήματος Α, το δανείζει
στον “ενεργό” κεφαλαιοκράτη Β. Ο Β



γράφει ο Γρηγόρης Πανταζόπουλος

Ένα ιδιότυπο καζίνο 
ή τόπος εμπέδωσης της ταξικής κυριαρχίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, η δομική καπιταλιστική
κρίση που μαίνεται από το 2008 ξεκίνησε
σαν χρηματοπιστωτική κρίση, στη συνέχεια

έγινε κρίση των τραπεζών, για τη διάσωση των
οποίων οι κυβερνήσεις διέθεσαν τεράστια χρη-
ματικά ποσά, με αποτέλεσμα η κρίση να πάρει
την τελική μορφή της, που είναι αυτή του δημόσιου
χρέους ή αλλιώς των δημόσιων οικονομικών.

Για να μπορέσουμε να πάρουμε θέση ως προς
τον υπότιτλο του κειμένου, θα στηριχθούμε στην
ανάλυση του Marx. Κατά τη μελέτη της χρηματο-
πιστωτικής σφαίρας ο Marx χρησιμοποίησε εμ-
φατικά την έννοια του φετιχισμού, όπως ο ίδιος
την είχε ορίσει στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου
κι όχι μόνο. Η χρηματοπιστωτική σφαίρα (χρ.
σφ.), εποπτεύοντας την καπιταλιστική πραγματι-
κότητα από τη σκοπιά του κινδύνου, διαχειρίζεται
αναγκαστικά παραστάσεις (μορφές). Οι παραστά-
σεις αυτές αφενός συγκαλύπτουν τον ταξικό χα-
ρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και
αφετέρου συμμετέχουν καταλυτικά στην οργάνωση
κι αποτελεσματικότητα της ταξικής εκμετάλλευσης.
Έτσι, η χρ. σφ., χρηματοδοτώντας τον καπιταλιστικό

τρόπο παραγωγής (Κ.Τ.Π.), δημιουργεί παράλληλα
μια διαδικασία οργάνωσης-διατήρησης των κα-
πιταλιστικών σχέσεων εξουσίας.

Οι ετερόδοξες ως προς τη Μαρξική προσεγγίσεις
έχουν σαν πυρήνα της προβληματικής τους δύο
βασικά σημεία: 1) Πιστεύουν ότι υπάρχουν αδυ-
ναμίες στην οργάνωση του σύγχρονου καπιταλι-
σμού, οι οποίες εδράζονται σε διάφορες εκδοχές
της θεωρίας της υποκατανάλωσης. 2) Οι αδυναμίες
αυτές θεωρούνται είτε αναγκαίες αιτίες, είτε συ-
νέπειες της χρηματιστικοποίησης (financialization).
Με τον όρο χρηματιστικοποίηση αντιλαμβάνονται
την οικονομική δραστηριότητα που αναζητά κέρδη
στη σφαίρα της χρηματοπιστωτικής κυκλοφορίας.
Σε τελευταία ανάλυση βλέπουμε ότι οι ετερόδοξες
προσεγγίσεις εδράζονται στον καταστροφισμό και
εκκινούν από την αντίληψη του Marx που σχηματικά
αποδίδεται ως εξής: Χ(ρήμα) – Ε(μπόρευμα) (Μέσα
παραγωγής+Εργατική δύναμη) – Εργασιακή δια-
δικασία – Χ΄ (Χ+ΔΧ) και καταλήγουν στο ότι η
χρηματιστικοποίηση παρακάμπτει την παραγωγή
αξιών χρήσης και δημιουργεί χρήμα από το χρήμα,
μέσα από τις διαφοροποιήσεις των τιμών και των
αποδόσεων στη σφαίρα της κυκλοφορίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ
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χρησιμοποιεί το δανεισμένο χρήμα
σαν κεφάλαιο, οπότε έχουμε τη γενική
κίνηση: (Α) Χ(ρήμα) – (Β) Χ(ρήμα) –
(Εργατική δύναμη+Μέσα παραγωγής)
– Εργασιακή διαδικασία – Ε(μπόρευμα)
– Χ΄ (Χ+ΔΧ). Από αυτό το ΔΧ που είναι
μεγαλύτερο του μηδενός, στον ιδιο-
κτήτη του χρήματος Α αποδίδεται ένα
μέρος με τη μορφή τόκου. Έτσι στα
χέρια του Α επιστρέφει χρήμα Χ+ΔΧ΄,
όπου ΔΧ΄<ΔΧ. Επομένως ο κεφαλαι-
οκράτης του χρήματος δανείζει στον
“ενεργό” κεφαλαιοκράτη μια ποσότητα
χρήματος η οποία στα χέρια του δεύ-
τερου γίνεται κεφάλαιο. Με άλλα λόγια
ο Α εκχωρεί στον Β την αξία χρήσης
του εμπορεύματος χρήμα. “Αυτό που
εκχωρείται πραγματικά από τον που-
λητή, και που γι’ αυτό περνάει στην
ατομική ή παραγωγική κατανάλωση
του αγοραστή, είναι η αξία χρήσης
του εμπορεύματος, το εμπόρευμα
σαν αξία χρήσης.” (443).

Στη διαδικασία αυτή υπάρχει μια
ιδιαιτερότητα. Σε όλα τα εμπορεύματα
καταναλώνεται μαζί με την αξία χρήσης
και η αξία τους. Στο εμπόρευμα κε-
φάλαιο, όμως, καθώς καταναλώνεται
η αξία χρήσης του, όχι μόνο δεν κα-
ταναλώνεται και η αξία του αλλά αν-
τίθετα αυξάνει. Ο κεφαλαιοκράτης του
χρήματος, μέσω του τοκοφόρου κε-
φαλαίου του και εκπροσωπούμενος
από τον “ενεργό” κεφαλαιοκράτη, συμ-
μετέχει στην εκμετάλλευση της ερ-
γασίας. Από την άλλη, στο τοκοφόρο
κεφάλαιο έχουμε απευθείας τη σχέση
Χ-Χ΄, όπου Χ΄>Χ. Έχουμε, δηλαδή, το
χρήμα που “γεννάει” χρήμα με μια
σχέση εξωτερικότητας ως προς την
παραγωγική διαδικασία. “Στο τοκο-
φόρο κεφάλαιο η σχέση του κεφα-
λαίου φθάνει την πιο εξωτερική και
την πιο φετιχιστική μορφή της. Έχου-
με εδώ Χ-Χ΄, χρήμα που παράγει πε-
ρισσότερο χρήμα, αυτοαξιοποιούμενη
αξία, χωρίς το προτσές που μεσολαβεί
ανάμεσα στα δύο άκρα.” (493).

Στον Κ.Τ.Π. η ιδιοκτησία κεφαλαίου
(με τη μορφή χρήματος ή με τη μορφή
παραγωγικού κεφαλαίου) μετατρέπεται
σε χρηματοοικονομικό τίτλο. Αυτή η
χρηματοοικονομική μορφή καπιταλι-
στικής ιδιοκτησίας είναι μια υπόσχεση
από την πλευρά αυτού που την εκδίδει.
Από την άλλη, είναι μια απαίτηση από
την πλευρά αυτού που την έχει στα
χέρια του. Απαίτηση ιδιοποίησης της
υπεραξίας που θα παραχθεί μελλον-
τικά. Έτσι, κάθε μελλοντική ροή ει-
σοδήματος στον κάτοχο κάποιου χρη-

ματοοικονομικού τίτλου, μπορεί να
θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε ένα “πλα-
σματικό κεφάλαιο”. Αυτοί οι χρημα-
τοοικονομικοί τίτλοι ιδιοκτησίας μπο-
ρούν και διαπραγματεύονται στη δευ-
τερογενή αγορά, αφού πρώτα τιμολο-
γηθούν.

Με τα λόγια του Marx: “Η αυτοτελής
κίνηση της αξίας αυτών των τίτλων
ιδιοκτησίας, όχι μόνο των κρατικών
χρεογράφων αλλά και των μετοχών,
ενισχύει την επίφαση ότι αποτελούν
πραγματικό κεφάλαιο, δίπλα σε εκεί-
νο το κεφάλαιο και σε εκείνη την
απαίτηση, τίτλοι των οποίων μπορεί
να είναι. Γίνονται δηλαδή εμπορεύ-
ματα που η τιμή τους έχει δική της
ιδιόμορφη κίνηση και δικό της ιδιό-
μορφο τρόπο καθορισμού της. Η αγο-
ραία αξία τους καθορίζεται διαφο-
ρετικά από την ονομαστική τους αξία,
χωρίς να συνδέεται με τις αλλαγές
της αξίας του πραγματικού κεφαλαίου
(αν και συνδέεται με την αξιοποίηση
αυτής της αξίας). Από τη μια μεριά,
η αγοραία αξία τους κυμαίνεται μαζί
με τις διακυμάνσεις του ποσού και
της σιγουριάς των εσόδων, στα οποία
έχουν δικαιώματα.” (590). Πιο κάτω
μας λέει ότι: “Η αγοραία αξία αυτών
των χαρτιών είναι εν μέρει κερδο-
σκοπική, γιατί δεν καθορίζεται μόνο
με βάση τα πραγματικά κέρδη, αλλά
υπολογίζεται από τα πριν με βάση
τα αναμενόμενα κέρδη της επιχεί-
ρησης.” (590). Επίσης ότι: “Η αξία
τους είναι πάντα μόνο το κεφαλαι-
οποιημένο έσοδο, δηλαδή το έσοδο
υπολογισμένο με βάση ένα απατηλό
κεφάλαιο και σύμφωνα με το υπάρχον
επιτόκιο.” (590).

Ανακεφαλαιώνοντας, ο καπιταλιστής
του χρήματος αποκτά ένα χρεόγραφο
που ισοδυναμεί με υπόσχεση (συμ-
βόλαιο) μελλοντικής πληρωμής. Έτσι,
το τοκοφόρο κεφάλαιο είναι ένα πλα-
σματικό κεφάλαιο, δηλαδή ένα χρεό-
γραφο που αποκτά αξία στη βάση των
προσδοκώμενων μελλοντικών αποδό-
σεων, σύμφωνα με ένα επιτόκιο το
οποίο προφανώς ενσωματώνει και
τους όποιους κινδύνους. Εφόσον μι-
λάμε για καπιταλιστική επιχείρηση,
τα μελλοντικά εισοδήματα αποτελούν
τμήμα (μέρος) της προσδοκώμενης
μελλοντικής υπεραξίας. Το χρεόγραφο
αυτό αποτελεί τη γενική μορφή ιδιο-
κτησίας σε κεφάλαιο. Η καπιταλιστική
ιδιοκτησία γίνεται έτσι (σύμφωνα με
το Marx) “φανταστική” χρηματική πε-
ριουσία. Το χρεόγραφο ως τίτλος ιδιο-

κτησίας είναι ένα “χάρτινο διπλότυπο”
είτε προσφερόμενου χρήματος (ομό-
λογο) είτε “υλικού” κεφαλαίου (μετο-
χή). Η τιμή του χρεογράφου, όπως εί-
δαμε, δεν καθορίζεται ούτε από την
αξία του προσφερόμενου χρηματικού
κεφαλαίου ούτε από την αξία των μέ-
σων παραγωγής. Καθορίζεται από την
κεφαλαιοποίηση των προσδοκώμενων
εισοδηματικών ροών. Έτσι η αξία των
χρεογράφων προηγείται της παραγω-
γικής διαδικασίας, οπότε αναγκαστικά
προϋποθέτει την αντίληψη του κινδύ-
νου.

Στη χρ. σφ. γίνεται διαρκής κεφα-
λαιοποίηση μελλοντικών εισοδηματι-
κών ροών σε τωρινές αξίες χρεογρά-
φων. Η δευτερογενής διαπραγμάτευση
αυτών των χρεογράφων λειτουργεί ως
διαρκής επανεκτίμηση της τιμής τους.
Εφόσον κάθε μελλοντικό αποτέλεσμα
είναι λίγο ή πολύ απρόβλεπτο κι αστάθ-
μητο, η κεφαλαιοποίηση πραγματο-
ποιείται μέσω του “υπολογισμού” του
κινδύνου που εμπεριέχεται σε κάθε
χρεόγραφο ως προς τη σιγουριά τής
μελλοντικής ροής εισοδήματος. Στο
πλαίσιο αυτό, κάθε κεφαλαιακός τίτλος
είναι “πλασματικό κεφάλαιο” και η
κεφαλαιοποίηση ως διαδικασία απο-
τελεί μια δυνατότητα εκτίμησης του
κινδύνου.

Από τον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου
ο Marx τονίζει ότι η κεφαλαιοποίηση
αφορά κάθε μελλοντική εισοδηματική
ροή, χωρίς υποχρεωτική σύνδεση με
υπεραξία, όπως π.χ. εισοδήματα προ-
ερχόμενα από χρηματοδότηση κρατι-
κών ή καταναλωτικών δαπανών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από όλα τα παραπάνω συνάγονται

οι κρίσιμες λειτουργίες της χρηματο-
πιστωτικής σφαίρας στον καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής και η στήριξή της
στην κεφαλαιακή συσσώρευση: Με τη
βοήθεια των τραπεζών, του χρηματι-
στηρίου, των επενδυτικών κεφαλαίων
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ποσότητες του χρήματος και μέσω
συγκεκριμένων διαδικασιών το προ-
ωθεί στους “ενεργούς” καπιταλιστές,
όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Προ-
εξοφλώντας τα μελλοντικά κέρδη (το
μέγεθος ΔΧ) και δημιουργώντας απαι-
τήσεις επ’ αυτών, καταφέρνει να πα-
ράγει χρήμα που είναι διαθέσιμο στους
κεφαλαιοκράτες αφενός και αφετέρου
διαχέει στους ίδιους τις μελλοντικές
εισοδηματικές ροές. Επιταχύνει τη
μετακίνηση των κεφαλαίων από τον
ένα παραγωγικό τομέα της οικονομίας
στον άλλον, ενισχύοντας έτσι από τη
μια τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, που
είναι σύμφυτος με τον Κ.Τ.Π., και από
την άλλη βοηθώντας την κεφαλαιακή
συσσώρευση.

Όλα αυτά, όπως ειπώθηκε από την
αρχή, προϋποθέτουν την εκτίμηση του
κινδύνου όσον αφορά τα μελλοντικά
κέρδη. Για να υπολογισθεί ο κίνδυνος,
χρειάζεται διαρκής έλεγχος των κε-
φαλαίων των επιχειρήσεων και της
λειτουργίας τους, κάτι που εντείνει
την καπιταλιστική εκμετάλλευση των
εργαζομένων. Τις τελευταίες δεκαετίες
και προς επίτευξη της καλύτερης δυ-
νατής επόπτευσης της οικονομίας, η
χρ.σφ. έχει δημιουργήσει τα πιστωτικά
παράγωγα, με τη βοήθεια των οποίων
διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς
κινδύνους σε όλους τους οικονομικούς
τομείς. Μετά απ’ όσα προηγήθηκαν,
πιστεύουμε ότι η χρ. σφ. δεν είναι ο
τόπος όπου παίζεται ένα “κερδοσκο-
πικό παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος”,
όπως διατείνονται πολλοί. Επίσης φά-
νηκε, νομίζουμε, ότι είναι λάθος να
χωρίζουμε τους κεφαλαιοκράτες σε
δύο διαφορετικές κατηγορίες: 1) αυ-
τούς που δραστηριοποιούνται στην
“πραγματική” οικονομία και 2) αυτούς
που “κερδοσκοπούν” στη χρηματοπι-
στωτική σφαίρα.

Θα πρέπει να μην μας διαφεύγει
ότι το κεφάλαιο είναι κοινωνική σχέση.
Μια σχέση ταξική και από τη φύση
της εκμεταλλευτική για την εργασία.
Στο πλαίσιο αυτής της ταξικής σχέσης,
ο κάθε μεμονωμένος κεφαλαιοκράτης
μπορεί και τοποθετεί το κεφάλαιό
του σε όποιο οικονομικό πεδίο εκτιμά
ότι θα έχει μελλοντικά το μεγαλύτερο
κέρδος, με άλλα λόγια όπου εκτιμά
ότι το κεφάλαιό του θα είναι αποδο-
τικότερο, θα έχει δηλαδή το μεγαλύ-
τερο ποσοστό κέρδους. Η χρηματο-
πιστωτική σφαίρα αποτελεί δυνητικά
ένα τέτοιο οικονομικό πεδίο κεφα-

λαιακής τοποθέτησης, ένα τέτοιο πε-
δίο όπου μαίνεται ο κεφαλαιακός αν-
ταγωνισμός.

Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία
συσκοτίζεται ο ταξικός χαρακτήρας
των καπιταλιστικών κοινωνιών αφενός,
κι αφετέρου προκαλούνται οι κατάλ-
ληλες συμπεριφορές για την αναπα-
ραγωγή της καπιταλιστικής εξουσίας.
Αυτό διότι στο εσωτερικό των χρημα-
ταγορών δημιουργείται το προφίλ κιν-
δύνου κάθε παράγοντα ώστε να είναι
δυνατή η τιμολόγηση των χρεογράφων.
Για να συμβαίνει αυτό: 1) Χρειάζονται
στρατηγικές αναπαράστασης της κα-
πιταλιστικής πραγματικότητας για να
υπάρχουν χρηματοπιστωτικές αξίες.
2) Ο διαμοιρασμός του κινδύνου στους
παράγοντες της αγοράς δημιουργεί
την κανονικοποίηση, χωρίς την οποία
είναι αδύνατη η αναπαράσταση της
πραγματικότητας.

Η χρηματιστικοποίηση κι οι αγορές
παραγώγων κάνουν λεπτομερή εξέ-
ταση των κεφαλαιακών τίτλων, απο-
τιμώντας έτσι την ικανότητα μελλον-
τικής κερδοφορίας. Αυτή η τιμολόγηση
συνδέεται με μια συγκεκριμένη ανα-
παράσταση της κοινωνίας κι έτσι συμ-
βάλλει στη διατήρηση και υλοποίηση
των “νόμων” του κεφαλαίου.

Σημείωση: Θα κλείσουμε το κείμε-
νο με ένα παράδειγμα για το πώς λει-
τουργεί η χρ. σφ. στη σημερινή νεο-
φιλελεύθερη εποχή, με άλλα λόγια
πώς οι “αγορές” επιβάλλουν στις κυ-
βερνήσεις τις πολιτικές: Το θεσμικό
πλαίσιο της Ζώνης του Ευρώ είναι τέ-
τοιο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) δε λειτουργεί ως δανει-
στής τελευταίας καταφυγής. Αυτό ση-
μαίνει ότι σκόπιμα η ΕΚΤ δεν μπορεί
να δανείσει απευθείας τα κράτη σε
περίπτωση δημοσιονομικής ασφυ-
ξίας. Τα κράτη υποχρεούνται από το
θεσμικό πλαίσιο να απευθύνονται για
δανεισμό στη χρ. σφ., δηλαδή στις
“αγορές”, για να μπορούν να αποπλη-
ρώνουν τα ομόλογά τους, τους χρημα-
τοπιστωτικούς τίτλους τους δηλαδή,
που έχουν στα χέρια τους οι δανει-
στές. Οι “αγορές”, όμως, όπως εξη-
γήθηκε στα προηγούμενα, όντας πε-
δίο κεφαλαιακού ανταγωνισμού, εκ-
φράζουν ακραίες νεοφιλελεύθερες
πολιτικές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
κάθε δανειζόμενο κράτος θα είναι
υπό το διαρκή έλεγχο των “αγορών”
αφενός και αφετέρου θα πρέπει, για
να μπορεί να αποπληρώνει τις δανει-
ακές υποχρεώσεις του, να ασκεί τέ-

τοιες πολιτικές “καθ’ υπαγόρευση”
που η αποπληρωμή θα προκύπτει από
διαρκείς περικοπές του λεγόμενου
“κοινωνικού” μισθού, δηλαδή από
διαρκείς περικοπές εις βάρος της ερ-
γασίας. Επομένως, η απόφανση των
“αγορών” είναι τελεσίδικη: Ολομέτω-
πη επίθεση στα εργασιακά δικαιώμα-
τα και αέναη λιτότητα.

Στην περίπτωση χωρών όπως η Ελ-
λάδα, που οι “αγορές” τις αποτιμούν
ως αφερέγγυες για δανεισμό, το λόγο
έχουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
που εκφράζουν τα συμφέροντα του
κεφαλαίου με τον πιο ακραίο τρόπο.
Δίνουν χρήμα με αδιαπραγμάτευτο
όρο την εφαρμογή της πιο σκληρής
λιτότητας.

Σε τελευταία ανάλυση, όμως, οι
ασκούμενες πολιτικές κρίνονται στο
πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού,
της ταξικής πάλης. Ο κοινωνικός συ-
σχετισμός δύναμης θα κρίνει το απο-
τέλεσμα. Ο μόνος δρόμος για τον κό-
σμο της εργασίας είναι: επαγρύπνηση,
οργάνωση και ασίγαστος αγώνας.

Σημείωση 2η: Καθώς η ευρωζώνη
βρίσκεται σε αστάθεια λόγω των τε-
ράστιων δημόσιων χρεών που έχουν
πολλές χώρες της (κυρίως οι χώρες
του νότου), οι “αγορές” αποτιμούν τον
αυξημένο κίνδυνο που συνεπάγεται
ο δανεισμός αυτών των χωρών. Έτσι
αναγκάστηκε η ΕΚΤ να εφαρμόσει
από φέτος ένα πρόγραμμα νομισμα-
τικής επέκτασης, να λειτουργήσει δη-
λαδή ως δανειστής τελευταίας κατα-
φυγής γι’ αυτές τις χώρες που δυ-
σκολεύονται να εξυπηρετήσουν το
δημόσιο χρέος τους μέσω των “αγο-
ρών”. Αυτό γίνεται μέσω της αγοράς
κρατικών ομολόγων. Η ΕΚΤ εξαίρεσε
όμως από αυτή τη διαδικασία χώρες
όπως η Ελλάδα, με αιτιολογία ότι βρί-
σκονται σε «πρόγραμμα”. Με άλλα
λόγια εξαίρεσε χώρες όπου οι λαοί
αντιστέκονται ακόμα στην εφαρμογή
σκληρής λιτότητας, εκεί δηλαδή όπου
η ταξική πάλη είναι ακόμα αμφίρροπη
για το κεφάλαιο. Εμείς παλεύουμε
όχι απλά να παραμείνει αμφίρροπη,
αλλά να γείρει υπέρ της εργασίας.
Παλεύουμε για να μπορέσει η εργασία
να επιβάλλει ένα “μνημόνιο” κατά του
κεφαλαίου.

Βιβλιογραφία
Οι αριθμοί σε παρενθέσεις δείχνουν τις σε-

λίδες του: ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ
ΤΡΙΤΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ¨, ΑΘΗ-
ΝΑ 1978
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Κάποιες αναγκαίες επισημάνσεις περί ωραρίου,
αναλογίας μαθητών-εκπαιδευτικών, 

μισθών και μνηνονιακών περικοπών

*O Γιάννης Βαρδαλαχάκης είναι οικονομολόγος-εκπαιδευτικός και μέλος των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων-Κινήσεων-Συσπειρώσεων
1 Τα δεδομένα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ http://stats.oecd.org/: Education and Skills/Education personnel. Εκεί παρατηρούμε

ότι στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 40.186 εκπαιδευτικοί πλήρους και 2.058 εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης μετατρέπονται σε 44.593
ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης ενώ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 42.862 εκπαιδευτικοί πλήρους και 1.407 εκπαιδευτικοί μερικής
απασχόλησης μετατρέπονται σε 45.155 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.

Τ
ο τρίτο μνημόνιο, πέραν των λοιπών κοινωνικά επαχθών μέτρων,
περιλαμβάνει και τη δέσμευση της κυβέρνησης για εφαρμογή
των προτάσεων του ΟΟΣΑ με στόχο την ευθυγράμμιση του

αριθμού των μαθητών ανά τάξη και εκπαιδευτικό με το διεθνή μέσο
όρο μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να ανα-
ζητηθούν στην έκθεση που συνέταξε ο οργανισμός για την ελληνική
εκπαίδευση το 2011 (η οποία προβλέπεται να επικαιροποιηθεί
μέχρι τον Απρίλιο του 2016) και περιλαμβάνουν:

• Καταργήσεις και συγχωνεύσεις των μικρότερων σχολικών μο-
νάδων, ώστε ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών να φτάνει τους
75 στα Δημοτικά, τους 150 στα Γυμνάσια και τους 250 στα Λύ-
κεια.

• Αύξηση του ανώτατου ορίου μαθητών στους 30 ανά τμήμα.
•    Αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας στις 22 ώρες

χωρίς καμία μείωση ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.
Επειδή τα πορίσματα του ΟΟΣΑ έχουν πολλές φορές στο παρελθόν

αξιοποιηθεί προκειμένου να στιγματιστούν οι εκπαιδευτικοί ως υπε-
ράριθμοι - ή ακόμη και ως τεμπέληδες- είναι απαραίτητο να ξεκα-
θαρίσουμε ότι η συγκεκριμένη έκθεση είναι μία στρατευμένη προ-
σπάθεια να δικαιολογηθούν απολύσεις και δεν διεκδικεί δάφνες
επιστημονικής εγκυρότητας. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι
παραπλανητικά, επιλεκτικά και αναξιόπιστα, ενώ τα συμπεράσματα
έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα
των ασφυκτικά μεγάλων τμημάτων, των τραγικών ελλείψεων προσω-
πικού, του υπερβολικού και ολοένα αυξανόμενου φόρτου εργασίας.

Ας γίνουμε όμως, πιο συγκεκριμένοι. Τα δεδομένα που χρησιμο-
ποιούνται για να εκτιμηθεί η «κάτω του διεθνούς μέσου όρου» ανα-
λογία μαθητών-εκπαιδευτικών είναι του σχολικού έτους 2006-07,
της τελευταίας χρονιάς για την οποία ο ΟΟΣΑ διαθέτει σχετικά
στοιχεία για τη χώρα μας. Από τότε έχει μεσολαβήσει σχεδόν μία
δεκαετία και τα νούμερα αυτά έχουν μεταβληθεί δραματικά, ειδικά

την τελευταία εξαετία των μηδενικών διορισμών και των μαζικών
συνταξιοδοτήσεων. Αυτό, ωστόσο, δεν εμποδίζει κάποιους ταγούς
του «εξορθολογισμού» να τα επικαλούνται εν έτει 2015, όπως ο
κύριος Ψαριανός σε τηλεοπτική εκπομπή για την Παιδεία.

Αλλά αυτό είναι ένα μικρό πταίσμα μπροστά στον ίδιο τον τρόπο
με τον οποίο έχουν εξαχθεί τα συγκεκριμένα νούμερα. Ο ΟΟΣΑ
προκειμένου να υπολογίσει την αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών
μετατρέπει – ορθώς – τους εκπαιδευτικούς μερικής απασχόλησης
σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης («full-time equivalents»)
ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας. Για παράδειγμα, αν το μέσο
ωράριο ενός εκπαιδευτικού πλήρους απασχόλησης είναι 20 ώρες,
ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει τις μισές (10 ώρες) θα προσμετρηθεί
ως μισός εκπαιδευτικός πλήρους απασχόλησης (10/20=0,5). Στην
περίπτωση της χώρας μας ωστόσο, ο αριθμός των εκπαιδευτικών
σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης εμφανίζεται μεγαλύτερος από
το άθροισμα των εκπαιδευτικών πλήρους και μερικής απασχόλη-
σης-κάτι που είναι μαθηματικώς αδύνατον! Κάνοντας τους σχετικούς
υπολογισμούς, διαπιστώνουμε ότι κάθε μερικώς απασχολούμενος
εκπαιδευτικός έχει υπολογιστεί ως ισοδύναμο 2,14 και 1,63
καθηγητών πλήρους απασχόλησης σε Κατώτερη και Ανώτερη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα, οδηγώντας σε μία υποεκτίμηση
του σχετικού δείκτη.(1)

Ένα άλλο σοβαρό μεθοδολογικό ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται
καμία προσαρμογή στα δεδομένα για να ληφθούν υπόψη κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής εκπαίδευσης, όπως το
έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο και η νησιωτικότητα ή η ουσιαστική
ανυπαρξία βοηθητικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η έκθεση να
καταλήγει να συγκρίνει «μήλα με πορτοκάλια». Οι χαμηλότερες
αναλογίες μαθητών-εκπαιδευτικών στη χώρα μας εμφανίζονται
κατά κανόνα σε νησιωτικούς και ορεινούς νομούς (Ευρυτανία, Χίος,
Κυκλάδες, Γρεβενά, Λέσβος) ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή



γράφει ο Γιάννης Βαρδαλαχάκης*
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Εβδομαδιαίο Ωράριο Διδασκαλίας και Κατώτατος Μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χώρα Εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας Ετήσιος κατώτατος μισθός

Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο
Κατώτατος

Ονομαστικός
μισθός

Κατώτατος μισθός
σε Ισοδύναμα

Αγοραστικής Δύ-
ναμης (ΡΡS)

Κατώτατος
μισθός ως % 

του κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ

Ελλάδα 18 23 20,5 12.424,5 14.608,2 75,3
Βέλγιο* 20 24 22 31.434,8 27.902,8 88,3
Γερμανία 21 28 24,5 47.948,4 45.705,2 140,2
Ισπανία 20 20 20 33.480,0 37.200,0 148,8
Γαλλία 15 18 16,5 28.119,6 24.878,4 87,6
Ιταλία 18 18 18 25.731,5 25.537,3 97,1
Κύπρος 18 24 21 26.397,0 29.665,2 125,7
Λετονία 21 21 21 4.565,5 6.749,0 39,7
Λιθουανία 18 18 18 3.811,4 6.266,2 32,3
Λουξεμβούργο 21 21 21 81.249,3 67.085,7 95,7
Μάλτα 20 20 20 19.117,2 24.487,2 107,4
Αυστρία 20 22 21 33.756,6 30.212,6 88,6
Πορτογαλία 14 22 18 21.999,6 28.246,4 135,8
Σλοβενία 19 20 19,5 17.202,5 21.429,4 98,3
Σλοβακία 22 22 22 6.881,6 10.120,0 50,6
Φινλανδία 16 24 20 35.882,6 29.052,4 96,2
Κροατία 18 20 19 8.690,4 13.717,2 85,2
Ουγγαρία 22 22 22 6.446,4 11.123,2 63,2
Ρουμανία 16 18 17 3.391,2 6.829,5 47,1
Μέσος όρος Ε.Ε. 18,8 21,2 20 24.228,1 24.789,3 90,4

*Μέσος όρος και για τις τρεις κοινότητες.
Σημείωση: Τα μισθολογικά δεδομένα αναφέρονται στη σχολική χρονιά 2013-14 και αφορούν την Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πηγές: Δίκτυο Ευρυδίκη, Eurostat, Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices,Perceptions, and Policies. 

του συγκεκριμένου δείκτη υπερδιπλασιάζεται. Από την άλλη, η
ανυπαρξία βοηθητικού προσωπικού καθιστά οποιαδήποτε ευθεία
σύγκριση του φόρτου εργασίας αποκλειστικά με βάση το ωράριο
διδασκαλίας κατάφωρα άδικη για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι – σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους διεθνώς – εκτελούν
παράλληλα με τη διδασκαλία καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου,
ψυχολόγου, τεχνικού, κ.α.. Ήδη από το 2009 η διαφορά για το
σύνολο του απαραίτητου προσωπικού (total teaching and non-
teaching staff) έφτανε μόλις τα 5,3 άτομα για κάθε 1.000 μαθητές
[130,3 για τη χώρα μας έναντι 125 για την υπόλοιπη ΕΕ (OECD,
2009 και ΚΕΜΕΤΕ, 2012)] και συνεπώς, με δεδομένη τη ραγδαία
μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού μετά το 2010, μπορούμε να
εξάγουμε με βεβαιότητα το συμπέρασμα ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα λειτουργεί εδώ και καιρό με σημαντικά λιγότερο προσωπικό
ανά μαθητή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τις γεω-
γραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας.

Εκεί ωστόσο, που η έκθεση του ΟΟΣΑ παίρνει οριστικό διαζύγιο
με τη λογική είναι η τεκμηρίωση της ανάγκης αύξησης του εβδο-
μαδιαίου με βάση το ετήσιο ωράριο. Ο ετήσιος χρόνος διδασκαλίας
έχει αξιοποιηθεί συχνά για το στιγματισμό των Ελλήνων εκπαιδευτικών
ως τεμπέληδων και έτυχε ιδιαίτερης προβολής την περίοδο που
προηγήθηκε της τελευταίας αύξησης του ωραρίου. Αυτό που απο-
σιωπάται επιμελώς είναι ότι η όποια απόκλιση οφείλεται κυρίως
στο γεγονός ότι στα ελληνικά σχολεία θυσιάζονται σχεδόν δύο
μήνες μαθημάτων για τη διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων
(πανελλαδικών, απολυτήριων, προαγωγικών, επαναληπτικών), με
αποτέλεσμα οι ημέρες διδασκαλίας στη χώρα μας να φτάνουν μόλις

τις 152 το χρόνο (έναντι 181 του ευρωπαϊκού μέσου όρου και 184
του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ), παρ’ όλο που τα σχολεία
μένουν ανοικτά για το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας η πραγματικότητα
είναι πολύ διαφορετική. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
περνούν στην αίθουσα 20,5 διδακτικές ώρες κατά μέσο όρο την
εβδομάδα, μισή ώρα παραπάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο των
χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα δεδομένα.
Μάλιστα, το μέγιστο ωράριο των 23 ωρών είναι ένα από τα μεγαλύτερα
πανευρωπαϊκά, καθώς μόνο στη Γερμανία (28 ώρες), στη Φινλανδία,
στο Βέλγιο και στην Κύπρο (24 ώρες) συναντάμε εκπαιδευτικούς
που διδάσκουν εβδομαδιαίως περισσότερες ώρες από έναν έλληνα
καθηγητή με λιγότερα από έξι χρόνια υπηρεσίας. Αξίζει μάλιστα να
σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι παραπάνω ώρες διδασκαλίας
συνοδεύονται από υψηλότερες αποδοχές ή μικρότερο αριθμό
μαθητών ανά τάξη. Αντίθετα, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, όπου
το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι μικρότερο
(Γαλλία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ρουμανία) ή ίσο (Ιταλία, Κύπρος,
Λιθουανία, Κροατία) με το αντίστοιχο ελληνικό των 18 ωρών. Και
όλα αυτά, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο μεγαλύτερο όγκος εργασίας, με
τον οποίο επιφορτίζονται οι έλληνες εκπαιδευτικοί μετά την απο-
χώρησή τους από το σχολείο σε όρους προετοιμασίας, διόρθωσης
γραπτών και εργασιών, κ.α., εξαιτίας της ενασχόλησής τους με
άσχετα προς το αντικείμενο της διδασκαλίας καθήκοντα κατά την
παραμονή τους στο σχολείο.

Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα στο επίπεδο των μισθών, με
τους έλληνες εκπαιδευτικούς να είναι από τους χειρότερα αμειβό-
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Πηγές: Απολογισμός 2010, Προϋπολογισμός 2015 

μενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχε-
τικούς όρους. Ο μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού φτάνει
μόλις το 51% του μέσου κατώτερου μισθού των εκπαιδευτικών της
υπόλοιπης Ε.Ε., κατάσταση που δεν βελτιώνεται ιδιαίτερα ακόμη
και όταν οι μισθοί προσαρμοστούν προκειμένου να αντανακλούν
την αγοραστική δύναμη που εξασφαλίζουν (59%). Η σύγκριση του
μισθού με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας επιβεβαιώνει επίσης
ότι οι έλληνες καθηγητές κατατάσσονται χαμηλότερα στην εγχώρια
εισοδηματική κλίμακα σε σχέση με την Ευρωζώνη, όπου ο εκπαι-
δευτικός είναι ένας συγκριτικά καλύτερα αμειβόμενος μισθωτός.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι έλληνες καθηγητές διδάσκουν κατά κανόνα
περισσότερο από τους ευρωπαίους συναδέλφους τους, επιβαρύνονται
με περισσότερα καθήκοντα και μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για το
σπίτι - και όλα αυτά με περίπου τα μισά λεφτά!

Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εκπαιδευτικοί
ενδέχεται να βρεθούν το επόμενο διάστημα αντιμέτωποι με ακόμη
μεγαλύτερες μειώσεις μισθών. Η επίκληση της δημοσιονομικής
ουδετερότητας στο νέο μισθολόγιο που αναμένεται να εφαρμοστεί
από 01/01/2016 στο δημόσιο και αποτελεί επίσης δέσμευση που
περιλαμβάνεται στο τρίτο μνημόνιο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να εφησυχάσει την εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά αν θυμηθούμε
πόσο επιβεβαιώθηκαν οι διαρροές περί αυξήσεων πριν την εφαρμογή
του ενιαίου μισθολογίου του 2011. Η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί
για μείωση της μισθολογικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι
το 2019, κάτι που με δεδομένη την ύφεση που αναμένεται τα
επόμενα χρόνια εξαιτίας της έντασης της λιτότητας και του απο-
πληθωρισμού δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς περαιτέρω
δραστικές περικοπές στους ονομαστικούς μισθούς και κατά συνέπεια
οι εκπαιδευτικοί ως μία από τις μεγαλύτερες ομάδες δημοσίων
υπαλλήλων έχουν ιδιαίτερους λόγους να ανησυχούν.

Oι περικοπές στην Παιδεία από το 2010 φτάνουν ήδη τα 2,26 δι-
σεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια από
αυτά να προέρχονται από τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Πιο
συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη για τη μισθοδοσία μόνιμων και
αναπληρωτών (μικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές) έχει
μειωθεί κατά 26,3% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 36,2%
στη Δευτεροβάθμια. Μάλιστα, το «κούρεμα» στις καθαρές αποδοχές
είναι αρκετά μεγαλύτερο, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά οι φο-
ρολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις. Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα
με στοιχεία του αιρετού ΚΥΣΔΕ, Ν. Κορδή, ο αριθμός των καθηγητών
έχει μειωθεί κατά 28%, ενώ η αδιοριστία των τελευταίων ετών, οι
μαζικές συνταξιοδοτήσεις και η επέλαση νέων μορφών αναπλήρωσης
(ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, κ.α.) έχουν μεταβάλει δραματικά τόσο την αναλογία
των ελαστικά εργαζόμενων εκπαιδευτικών ως ποσοστό του συνόλου,

όσο και τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει επανειλημμένως τον

οβολό τους και οφείλουν να αντισταθούν σε κάθε μέτρο που θα
επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη θέση τους και ιδιαίτερα εκείνη
των πιο ευάλωτων κατηγοριών, όπως:
• οι εσαεί αναπληρωτές, τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας αντί

να ανταμείψει για τη συμβολή τους στο να κρατηθεί όρθιο το εκ-
παιδευτικό σύστημα όλα τα τελευταία χρόνια ετοιμάζεται να τους
πετάξει «σαν την τρίχα απ’ το ζυμάρι», στέλνοντάς τους για άλλη
μια φορά στην ανεργία.

• οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί των 670 ευρώ που βρίσκονται εγ-
κλωβισμένοι μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αδυνατώντας
πολλές φορές να πληρώσουν ακόμα και το ενοίκιό τους και οι
οποίοι θα υποχρεωθούν να ξεχάσουν για πολλά χρόνια το ενδε-
χόμενο μετάθεσης, ενώ ενδέχεται να δουν τους μισθούς τους να
συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο.

• οι εκπαιδευτικοί-τρεχαντήρια που διδάσκουν ήδη σε τρία, τέσσερα
ή και παραπάνω σχολεία προκειμένου να συμπληρώσουν το
ωράριό τους.

• οι νέοι απόφοιτοι των καθηγητικών σχολών που θα πρέπει να ξε-
χάσουν γα πολλά-πολλά χρόνια το όνειρο της ενασχόλησης με τη
δημόσια εκπαίδευση και να προετοιμάζονται για την ετεροαπα-
σχόληση ή τη μετανάστευση.
Ας αποδομήσουμε, λοιπόν, τα ψευδοεπιχειρήματα με τα οποία

επιχειρείται να ενδυθεί η επίθεση εναντίον της δημόσιας εκπαίδευσης
και ας προετοιμαστούμε ως εκπαιδευτικό κίνημα για μία δύσκολη
χρονιά και για μεγάλες μάχες.
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Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού σε εκατομμύρια ευρώ
2010 2015 Μεταβολή Μεταβολή %

Σύνολο χρηματοδότησης Υπουργείου Παιδείας 6.602 4.343 -2.259 -34,2%
Χρηματοδότηση Υπουργείου Παιδείας ως % του ΑΕΠ 2,90% 2,35% - -
Σύνολο χρηματοδότησης Πρωτοβάθμιας 1.997 1.481 -516 -25,8%

– Μισθοδοσία μονίμων Πρωτοβάθμιας 1.851 1.433 -418 -22,6%
– Μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομισθίων

Πρωτοβάθμιας 134 30 -104 -77,5%

– Σύνολο μισθολογικής δαπάνης Πρωτοβάθμιας 1.985 1.464 -521 -26,3%
Σύνολο Χρηματοδότησης Δευτεροβάθμιας 2.424 1.534 -890 -36,7%
– Μισθοδοσία μονίμων Δευτεροβάθμιας 2.305 1.498 -807 -35,0%
– Μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομισθίων 

Δευτεροβάθμιας 80 24 -56 -70,3%

– Σύνολο μισθολογικής 
δαπάνης Δευτεροβάθμιας 2.385 1.522 -863 -36,2%
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Προσβολή και πολιτική αμετροέπεια 

οι δηλώσεις  Γάκη

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλύμνου «Η Πρόοδος»
και την Ομάδα Στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων
λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή:

Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλύμνου, “η Πρόοδος” ασχο-
λείται έμπρακτα με το μεταναστευτικό και προσφυγικό
ζήτημα στη χώρα μας ήδη από το 2000, όταν μετά την
ισοπέδωση του Ιράκ και του Αφγανιστάν από τις ΗΠΑ,
έφτασαν ως εδώ τα πρώτα θύματα του ξεριζωμού.

Είναι πεποίθησή μας ότι ο πολιτισμός περνά πρώτα
μέσα από τις εκδηλώσεις έμπρακτης ανθρωπιάς, την
αλληλεγγύη και το σεβασμό στα θύματα ενός βάρβαρου
συστήματος που γεννά την εκμετάλλευση και τον πόλε-
μο.

Είναι υποχρέωσή μας να τιμάμε τη μεταναστευτική και
προσφυγική ιστορία του λαού μας, απλώνοντας το χέρι
στον πρόσφυγα και το μετανάστη άλλων κυνηγημένων
λαών. Ιδιαίτερα σήμερα, που η ξενοφοβία, ο ρατσισμός
και φασισμός αναβιώνουν βρίσκοντας αποκούμπι σε ορ-
γανωμένες δολοφονικές ομάδες και σε μια μαύρη διευ-
ρυμένη προπαγάνδα, η αλληλεγγύη στους κυνηγημένους
από τον πόλεμο και τη φτώχεια, είναι αναπόδραστη κοι-
νωνική ανάγκη.

Οι δηλώσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Γάκη, στην
εκπομπή του Αιγαίο TV στις 25/9/2015, σύμφωνα με τις
οποίες οι ομάδες αλληλεγγύης –ούτε λίγο, ούτε πολύ–
είναι σαν να αποδέχονται τα αίτια του προσφυγικού κι
έτσι το διαιωνίζουν, αποτελούν προσβολή και πολιτική
αμετροέπεια.

Αυτό που όφειλαν να κάνουν τα κράτη της ψευδεπί-

γραφα ανθρωπιστικής Ευρώπης, το φορτώθηκαν ομάδες
αλληλέγγυων ανθρώπων.

Αντί οι υπεύθυνοι να απολογηθούν γιατί συμπράττουν
με την πολεμική μηχανή μιας επεκτατικής Ευρώπης,
παραχωρώντας στρατιωτικές βάσεις και συνυπογρά-
φοντας απάνθρωπες συνθήκες (όπως του Δουβλίνου),
αντί να επικρίνουν μιαν Ευρώπη που ορθώνει τείχη και
μετατρέπει τις χώρες εισόδου, όπως η Ελλάδα, σε χω-
ματερές ανθρώπων, αντί να αγκαλιάσουν τις ομάδες
αλληλεγγύης, ασκούν μια γελοία κριτική για την αδυναμία
των ομάδων αυτών να συγκροτήσουν αντιπολεμικό κί-
νημα.

Στις λίγες ώρες που ο κ. Γάκης επισκέφθηκε το νησί
μας, θα ήταν προτιμότερο, αντί να παραστεί σε τηλεοπτική
εκπομπή για να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους του,
να επισκεφθεί το άθλιο κατάλυμα των προσφύγων, για
να δει από κοντά τα υψωμένα χέρια της πείνας και την
αγωνία της ομάδας μας να τα ντύσει και να τα χορτάσει.

Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε όσους στέκονται έμ-
πρακτα αλληλέγγυοι, υπερβαίνοντας τη δική μας φτώχεια
που γεννά η κρίση και που διαιωνίζουν τα μνημόνια και
τη μαύρη ρατσιστική προπαγάνδα που γεννά ο φασισμός.

Κρατάμε ως Πολιτιστικός Σύλλογος και Ομάδα την υπο-
χρέωση της ανθρωπιάς στους αδύναμους και της ανάδειξης
της πολιτικής ευθύνης αυτών που γεννούν ή συμπράττουν
με τη βαρβαρότητα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο πρόεδρος Η γραμματέας

Γιάννης Βλαχογιάννης Νίνα Γεωργιάδου
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υΣτο Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο
1, ορίζεται: Το πολίτευμα της Ελ-
λάδας είναι Προεδρευόμενη

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Θεμέ-
λιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυ-
ριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν
από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και
του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει
το Σύνταγμα. 

Δηλαδή το Ελληνικό κράτος, όπως
και κάθε εθνικό κράτος, έχει κτιστεί
πάνω στην ΙΔΕΑ της λαϊκής κυριαρχίας
ή στην ιδέα ότι: πηγή εξουσίας είναι
το έθνος. Αυτή η ΙΔΕΑ ή ιδεολογία,
αρχή, δόγμα ή αξίωμα δεν είναι ελλη-
νική ιδιοτροπία, αλλά μάλλον παγκό-
σμια κυρίαρχη αντίληψη, η οποία δια-
κηρύχθηκε επίσημα για πρώτη φορά
από τη Γαλλική Επανάσταση στη «Δια-
κήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που και του Πολίτη: …. Άρθρο 3- Το
Έθνος είναι η αποκλειστική πηγή κάθε
εξουσίας. Καμία ομάδα ανθρώπων και
κανένα άτομο δεν μπορεί να ασκεί
εξουσία που δεν απορρέει από το
Έθνος...».  Δηλαδή ΠΗΓΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
είναι το ΕΘΝΟΣ. Σε πιο ειδική περί-
πτωση μάλιστα, σύμφωνα με τη Δη-
μοκρατική Αρχή: Δημοκρατία είναι το
πολίτευμα στο οποίο κυρίαρχος είναι
ο λαός: πηγή και φορέας της κρατικής
εξουσίας – ανώτατο όργανο του κρά-
τους που εκφράζει την υπέρτατη βού-
ληση μέσα σε αυτό — είναι ο λαός.

Αλλά και όταν ακόμα παραβιάζεται
η Δημοκρατική Αρχή εναλλακτικά επι-
κρατεί η εθνική αρχή, οπότε πηγή
εξουσίας θεωρείται το έθνος. 

Ακόμα, η έννοια της λαϊκής κυριαρ-
χίας συνδέεται άμεσα και στενά με την
έννοια της δημοκρατίας, όπως επίσης
και με «τα φυσικά, αναπαλλοτρίωτα
και ιερά δικαιώματα του ανθρώπου
και του πολίτη… τα οποία υπάρχουν
μόνο όταν: ισχύει και τηρείται το Σύν-
ταγμα και η Δημοκρατική Αρχή αλλά
και αντίστροφα: χωρίς πολιτικά κυ-
ρίαρχο το λαό δεν υπάρχουν ατομικά
και πολιτικά δικαιώματα, δεν υπάρχει
δημοκρατία.

Από το 19ο αιώνα και ύστερα ένα
κράτος δεν θεωρείται νόμιμο, δίκαιο,

αποδεκτό, (πλην ελαχίστων εξαιρέσε-
ων) αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει
την ύπαρξή του στη βάση των παραπά-
νω αρχών. Δεν θεωρείται νόμιμο, δί-
καιο, ηθικό, αποδεκτό τόσο από το δι-
κό του λαό, όσο και από τους άλλους
λαούς, τα άλλα κράτη, τη λεγόμενη διε-
θνή κοινότητα, το διεθνές δίκαιο κλπ.
Όλα αυτά πήγαζαν από την κυρίαρχη
ιδεολογία, που προωθούσε η αστική
τάξη αλλά γίνονταν αποδεκτά σε μεγά-
λο βαθμό από την πλειοψηφία των αν-
θρώπων ή των πολιτών. Και έχει με-
γάλη βαρύτητα τι πιστεύουν μέσα στη
συνείδησή τους οι λαοί. Μιλάμε για τη
νομιμοποίηση των κρατών στη συνεί-
δηση των πολιτών.

Αυτή ήταν η συλλογιστική του δια-
φωtισμού και της αστικής ιδεολογίας.
Μια προσέγγιση, μια θεωρία, μια ιδε-
ολογία ιδεαλιστική φιλοσοφικά. (Με
την έννοια ότι αφετηρία της ήταν μια
ιδέα, μια ανθρώπινη εγκεφαλική κα-
τασκευή). Η υλιστική φιλοσοφία και η
ταξική ιδεολογία προσεγγίζει το ζήτη-
μα διαφορετικά.

Ο Φρ. Ένγκελς, στο έργο του “Η κα-
ταγωγή της οικογένειας, της ατομικής
ιδιοκτησίας και του κράτους”, υποστη-
ρίζει: “Επειδή το κράτος γεννήθηκε
από την ανάγκη να χα λιναγωγούνται
οι ταξικές αντιθέσεις, επειδή όμως
ταυτόχρονα γεννήθηκε μέσα στη σύγ-
κρουση των τάξεων αυτών, είναι κα-
τά κανόνα κράτος της πιο ισχυρής, οι-
κονομικά κυρίαρχης τάξης, που με τη
βοήθεια του κράτους γίνεται και πο-
λιτικά κυρίαρχη τάξη και αποχτάει
έτσι νέα μέσα για την καθυπόταξη και
εκμετάλλευση της καταπιεζόμενης
τάξης» [...] Δεν ήταν μόνο το αρχαίο
και το φεουδαρχικό κράτος όργανα
εκμετάλλευσης των δούλων και των
δουλοπάροικων, μα και το «σύγχρονο
αντιπροσωπευτικό κράτος είναι όρ-
γανο εκμετάλλευσης της μισθωτής
εργασίας από το κεφάλαιο».

Στην υλιστική φιλοσοφία δίνεταi
προτεραιότητα στην ύλη, ενώ το πνεύ-
μα ή οι ιδέες θεωρούνται ως η ανώτε-
ρη μορφή ύπαρξης της ύλης. Ο κόσμος
δεν κατασκευάζεται κατ’ αρχήν από

ιδέες, αλλά από τα υλικά πράγματα.
Ούτε οι κοινωνίες κατασκευάζονται
από ιδέες, αλλά από τις συνθήκες της
υλικής παραγωγής, από την οικονομι-
κή βάση της κοινωνίας. Από την οποία
πηγάζουν και οι ιδέες ως εποικοδό-
μημα. Αυτές είναι αναγκαίες και απα-
ραίτητες, μάλιστα χωρίς αυτές δεν
μπορούν να υπάρξουν ανθρώπινες
κοινωνίες και παίζουν με τη σειρά
τους πολύ σπουδαίο ρόλο και επηρε-
άζουν την οικονομική βάση.

Συνεπώς το δημοκρατικό κράτος, το
εθνικό κράτος είναι και αυτό ένα τα-
ξικό κράτος, όπου κυρίαρχη τάξη είναι
η αστική. Την πραγματική, την αληθινή
εξουσία δεν την έχει ο λαός αλλά η
αστική τάξη. Αυτή κατορθώνει να
εξουσιάζει με μια σειρά μέσα, όπλα
και μηχανισμούς: με το χρήμα, το κε-
φάλαιο, διοικώντας και οργανώνοντας
την παραγωγή και τη διανομή των αγα-
θών και υπηρεσιών, κυριαρχώντας
στην πολιτική, στα κόμματα, στην κρα-
τική διοίκηση, στα ΜΜΕ, στα σχολεία,
στην εκκλησία, στην ιδεολογία, στην
επιστήμη, στη γνώση, στην έρευνα,
κλπ. Παρ’ ότι λοιπόν την ουσιαστική
εξουσία την έχει το κεφάλαιο, αυτή
συγκαλυπτόταν από μια σειρά θεσμούς
και μηχανισμούς που φαίνονταν να
προκύπτουν από ‘‘δημοκρατικές’’ τάχα
διαδικασίες, με τη συμμετοχή, με τη
συναίνεση ή έστω την αποδοχή των
απλών πολιτών. Συχνά βέβαια η συμ-
μετοχή των πολιτών εξαντλούνταν στις
ψηφοφορίες ανάδειξης των προσώ-
πων που στελέχωναν τους μηχανι-
σμούς εξουσίας. 

Εκτός της συμμετοχής των πολιτών
στις εκλογικές διαδικασίες, η συναί-
νεσή τους εξασφαλιζόταν με μια σειρά
μέτρα, κανόνες, θεσμούς, μηχανι-
σμούς: τη συνταγματική κατοχύρωση
της λαϊκής κυριαρχίας, των ατομικών
και πολιτικών δικαιωμάτων, με την
άνοδο του βιοτικού επιπέδου, με την
εξασφάλιση κοινωνικής ειρήνης, με το
κράτος πρόνοιας, με την καλλιέργεια
αισθήματος απόδοσης δικαίου, με την
ιδεολογία και την πρακτική του κρά-
τους που φαινόταν να στηρίζει την

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΚΡΑΤΟΣ ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ»



γράφει ο Χρήστος Τσουκαλάς
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υ άποψη ότι το ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΙΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ και του λαού δευτε-
ρευόντως.

Αν θεωρήσουμε ότι το ΠΕΡΙΕΧΟ-
ΜΕΝΟ, η ουσία, η βάση, αυτού του
κράτους ήταν η κυριαρχία της αστικής
τάξης στη βάση της αστικής λογικής,
η ΜΟΡΦΗ του ήταν αυτή του συνταγ-
ματικού εθνικού κράτους. Στις μέρες
μας αυτή η μορφή απογυμνώνεται και
άλλοτε ρητά άλλοτε σιωπηλά κατα-
λύεται. Αν και στην οικονομική βάση
παραμένει κυρίαρχη η αστική τάξη
και η λογική του κεφαλαίου, αν και η
ταξική φύση του κράτους παραμένει
και μάλιστα ενισχυμένη, στη μορφή
του, στη δικαιολόγησή του αλλάζουν
πάρα πολλά.

1. Απώλεια ισχύος. Μικρά, πολύ μι-
κρά κράτη, μεγάλος αριθμός πολύ μι-
κρών κρατών στον πλανήτη, (μικρά και
σε πληθυσμό και σε έκταση και σε οι-
κονομική δύναμη.)

2. Διαμελισμός κρατών και εμφά-
νιση στη θέση τους πολλών μικρών
κρατών. Π.χ με τον διαμελισμό της
Σοβιετική Ένωσης προέκυψαν 15
κράτη, με της Γιουγκοσλαβίας (7)
εφτά, με του Σουδάν (2) δύο……. Αυ-
ξάνονται και πληθύνονται τα κράτη
και τα κρατίδια…

3. Το έθνος συχνά ορίζεται με πιο
στενή έννοια και διακριτικά γνωρίσμα-
τά του, όπως: γλώσσα, γλωσσική διά-
λεκτος, θρησκεία και άλλα που παλιό-
τερα θεωρούνταν ότι βρίσκονται εντός
του ευρύτερου έθνους τώρα πια θεω-
ρούνται αιτία διαχωρισμού. Έτσι, προ-
κύπτουν κινήματα ανεξαρτησίας ή αυ-
τονομίας σε πάμπολλες περιοχές του
πλανήτη. Θα λέγαμε ότι το έθνος υπο-
βιβάζεται σε τοπικισμό. Τα κράτη και
τα κρατίδια που προκύπτουν από τέ-
τοιες διαδικασίες είναι κατά κανόνα
εξαιρετικά αδύναμα, δεν μπορούν να
διεκδικήσουν ουσιαστική ανεξαρτησία
και είναι αναγκασμένα να ενταχθούν
σε περιφερειακές ιμπεριαλιστικές
ενώσεις κρατών. Η ευρωπαϊκή ήπει-
ρος και ειδικότερα η ΕΕ είναι χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τέτοιων διαδι-
κασιών. Η ΕΕ μάλιστα υποστήριξε τέ-
τοιες διαδικασίες, διάσπασης κρατών
και ένταξης σε αυτήν των τεμαχισμέ-
νων κρατών, π.χ. Τσεχία και Σλοβακία.
Το πολυεθνικό κεφάλαιο επίσης συ-
νηγορεί. 

4. « Καθώς η εξωτερική πολιτική -

η πολιτική πέραν των συνόρων του
κράτους- προσλαμβάνεται ως δύναμη,
οι διακρατικές σχέσεις είναι σχέσεις
δύναμης και δεν υπόκεινται σε ένα κα-
νονιστικό πλαίσιο. Η βούληση του
ισχυρού συγκροτεί βασικά τη νομιμό-
τητα». Και επειδή: «Οι ιμπεριαλιστές
μοιράζουν τον κόσμο «ανάλογα με τα
κεφάλαιά τους», «ανάλογα με τη δύ-
ναμή τους»…, σύμφωνα με τον Λένιν,
ο ιμπεριαλισμός αποδυναμώνει και
στερεί τα αδύναμα κράτη από την κυ-
ριαρχία και την ανεξαρτησία τους.
Πρόκειται για την ανισότητα στις δια-
κρατικές σχέσεις η οποία διαμορφώ-
νει όρους και συνθήκες εκμετάλλευ-
σης των αδύναμων από τους ισχυρούς.
Ο ιμπεριαλισμός ως εκμεταλλευτική
ανισότητα των διακρατικών σχέσεων.
Ακόμα ως άρνηση της εθνικής ανε-
ξαρτησίας.

5. Τα κράτη του πλανήτη έχουν πολ-
λαπλασιαστεί και είναι πια πάνω από
200. Από αυτά 193 είναι μέλη του ΟΗΕ.
Από αυτά πέντε (5) είναι τα μόνιμα μέ-
λη του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας, το Ηνωμένο
Βασίλειο και η Γαλλική Δημοκρατία.
Στο G8 συμμετέχουν οι ίδιες αυτές χώ-
ρες (πλην Κίνας), με τη συμμετοχή επι-
πλέον της Ιαπωνίας, της Γερμανίας,
της Ιταλίας και του Καναδά. Στην πιο
διευρυμένη εκδοχή των ισχυρών χω-
ρών έχουμε το G20 στην οποία προστί-
θενται στις εννέα (9) πιο πάνω άλλες
δέκα χώρες και η ΕΕ. (Αργεντινή, Αυ-
στραλία, Βραζιλία, Ινδία, Ινδονησία,
Δημοκρατία της Κορέας, Μεξικό, Σα-
ουδική Αραβία, Νότια Αφρική και
Τουρκία). Εξυπακούεται πως οι υπό-
λοιπες 180 και περισσότερες χώρες
θεωρούνται μειωμένης έως ασήμαν-
της βαρύτητας και προφανώς βρίσκον-
ται σε ολοφάνερη αδυναμία να ρυθμί-
ζουν τις τύχες τους. Μα και ανάμεσα
στις ισχυρές 19 χώρες του G20 οι πε-
ρισσότερες δεν είναι αρκούντως ισχυ-
ρές, δεν έχουν πληρότητα ισχύος και
είναι δέσμιες εξαρτήσεων, έτσι είναι
αναγκασμένες να ενταχθούν σε συμ-
μαχίες. Μα και οι πιο ισχυρές, οι κο-
ρυφαίες, οι πρώην υπερδυνάμεις, δεν
μπορούν μόνες τους οπότε συμπήσουν
συμμαχίες και μπλοκ. Βρισκόμαστε
στην εποχή των ανταγωνιζόμενων ιμ-
περιαλιστικών συνασπισμών. Και

αφού έτσι έχουν τα πράγματα, για τις
μικρές χώρες ισχύει η παροιμία «το
μοναχό το αρνί το τρώει ο λύκος». Μα
και η ένταξη σε κάποιον ιμπεριαλιστι-
κό συνασπισμό συχνά ισοδυναμεί με
εκούσια καταφυγή στο στόμα του λύ-
κου.

6. «Ο νεοαποικισμός είναι επίσης
η χειρότερη μορφή ιμπεριαλισμού. Για
εκείνους που τον ασκούν, σημαίνει δύ-
ναμη χωρίς ευθύνη και για εκείνους
που πάσχουν από αυτόν, σημαίνει εκ-
μετάλλευση χωρίς επανόρθωση. Στις
ημέρες της παλαιομοδίτικης αποικιο-
κρατίας, η αυτοκρατορική δύναμη
έπρεπε τουλάχιστον να εξηγήσει και
να δικαιολογήσει στο εσωτερικό της,
τις ενέργειες της στο εξωτερικό. Στην
αποικία εκείνοι που εξυπηρετούσαν
την αυτοκρατορική δύναμη μπορούσαν
τουλάχιστον να εξασφαλίσουν την προ-
στασία τους ενάντια σε οποιαδήποτε
βίαια κίνηση από τους αντιπάλους
τους. Με τον νεοαποικισμό τίποτα από
όλα αυτά δεν συμβαίνει. (Kwame
Nkrumah).

7. Η παγκοσμιοποίηση με τη σύγ-
χρονή της μορφή θέτει στον πυρήνα
της την αμφισβήτηση του κράτους-
έθνους –ήδη από τις αρχές του 1980
θεριεύει ο μύθος (για τον όρο πβ. Bar-
thes, 1977, Φισκ, 1989) της υπέρβα-
σης των εθνικών κρατών και της ανά-
δειξης του ενοποιημένου παγκόσμιου
συνόλου (Βεργόπουλος, 1999:19)- και
γενικότερα της εθνικής κοινωνίας. Κι
αυτό διότι οι ροές της κοινωνικής διά-
δρασης εξαπλώνονται πλέον σε χώ-
ρους και χρόνους που υπερβαίνουν το
εθνικό κράτος, ενώ τα σύνορά του δια-
περνώνται όλο και πιο πολύ από την
κίνηση της παραγωγής των κεφαλαί-
ων, των αγαθών, των ανθρώπων, των
ιδεών, της παγκόσμιας μαζικής κουλ-
τούρας και των υπερεθνικών μοντέλων
κατανάλωσης και παράλληλα, η παρα-
γωγική διαδικασία, η πολιτική-διοικη-
τική εξουσία αλλά και οι πολιτισμικές
ταυτότητες δεν συμπλέκονται πια στο
χώρο και χρόνο του κράτους-έθνους
(Βούλγαρης, 2008:372-374).

8. Οι πολυεθνικοί σχηματισμοί Ε.Ε,
ΝΑFTA, NATO, Ο.Ο.Σ.Α, O.H.E.,ΔΝΤ,
ΠΟΕ, G7, G8, G20, ΑΣΕΑΝ, Παγκόσμια
Τράπεζα κ.τ.λ., είναι όργανα του χρη-
ματιστικού κεφαλαίου, όπου αποτυ-
πώνεται ο εκάστοτε συσχετισμός
ισχύος των ανταγωνιζόμενων ιμπερια-
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λιστικών κρατών και συνασπισμών και
μάλιστα σε μια μεταβλητή γεωμετρία.

9. Τα υπερ-κρατικά μορφώματα τύ-
που (ΕΕ), Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή
παλιότερα και ως «κοινή αγορά», προ-
δίδοντας ότι είναι κατεξοχήν ΑΓΟΡΑ
(το κατ’ ευφημισμόν όνομα του ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΥ). Στα όργανα εξουσίας της οποί-
ας μεταφέρονται, μεταβιβάζονται όλες
οι σημαντικές εξουσίες των πρώην
εθνικών κρατών. Όργανα λήψης απο-
φάσεων ΕΕ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, κλπ.. «Το
δημοκρατικό έλλειμμα είναι μια έννοια
που χρησιμοποιείται κυρίως για να το-
νιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
όργανά της στερούνται δημοκρατικής
νομιμότητας και ότι φαίνονται απρό-
σιτα στον πολίτη, εξαιτίας της περί-
πλοκης λειτουργίας τους. Παραδέχεται
η ΕΕ». Ενώ συχνά γίνεται λόγος για τα
λόμπι τραπεζιτών και άλλων που
ασκούν σε αυτά τα όργανα υπέρμετρη
επιρροή. 

10. «Η κυριαρχία διακρίνεται συνή-
θως από τη θεωρία σε «εσωτερική»
και «εξωτερική». Ως εσωτερική κυ-
ριαρχία νοείται η νομική ικανότητα του
κράτους να μη περιορίζεται μέσα στα
όρια της εξουσίας του παρά μόνον
εφόσον και καθόσον το επιθυμεί. Από
την άλλη, η εξωτερική κυριαρχία δη-
λώνει τη νομική ανεξαρτησία ενός
κράτους, δηλαδή την απουσία κάθε
δεσμού εξάρτησης από άλλη δύναμη
έξω από αυτό, καθώς και την έλλειψη
υποταγής σε δύναμη ιεραρχικά υπέρ-
τερη. Οι νομικοί περιορισμοί που δέ-
χεται το κράτος από τους κανόνες τού
διεθνούς δικαίου αποτελούν ουσιαστι-
κά προϊόν αυτοδέσμευσής του και όχι
ετεροκαθορισμού του» ως ο κανόνας
αυτός προφανώς και δεν ισχύει για τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτά, με εξαίρεση
τη Γερμανία (και ίσως τη Γαλλία),
εφαρμόζουν ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ τους κα-
νόνες, τους νόμους και τις αποφάσεις
που λαμβάνονται από τα κοινοτικά όρ-
γανα, οπότε δεν αυτοδεσμεύονται
απλώς, αλλά ετεροκαθορίζονται.

11. Το ίδιο ζήτημα διατυπωμένο δια-
φορετικά: «Προϋπόθεση είναι η συλ-
λογική οντότητα να είναι προικισμένη
με πολιτική κυριαρχία που την δια-
σφαλίζει κατά των έξωθεν αλλότριων
δυναστικών (κατά της ετερότητάς της),
αναγκαιοτήτων. Με όρους θεμελιωδών

αρχών του διεθνούς δικαίου των Νέων
Χρόνων, αυτό αναφέρεται ως αρχή της
εσωτερικής και εξωτερικής κυριαρ-
χίας και με πολιτικούς όρους ως εθνι-
κή ανεξαρτησία». Εννοείται πως χωρίς
ανεξαρτησία, εξωτερική κυριαρχία,
δεν υπάρχει ούτε εσωτερική κυριαρ-
χία, ούτε λαϊκή κυριαρχία, ούτε δημο-
κρατία.

12. Για την αποδοχή και τη νομιμο-
ποίηση στη συνείδηση των πολιτών
των ευρωπαϊκών κρατών της ΕΕ καλ-
λιεργήθηκε και διαδόθηκε «Το ευρω-
παϊκό ιδεώδες». Η ιδέα ότι η Ευρώπη
είναι η πηγή και ο θεματοφύλακας: της
ειρήνης, του ανθρωπισμού, της αλ-
ληλεγγύης, της δημοκρατίας, της
προόδου, της επιστημονικής γνώσης.
Αυτή υποτίθεται ότι ερχόταν να υπερ-
βεί τους εθνικισμούς, τους πολέμους,
τους ρατσισμούς, τους θρησκευτικούς
φανατισμούς, τις εθνοκαθάρσεις κλπ,
κλπ. Οι λαοί της Ενωμένης Ευρώπης
θα αποκτούσαν την ευρωπαϊκή τους
ταυτότητα, που θα συμπλήρωνε την ευ-
ρωπαϊκή συνείδηση και μια μεγάλη
πατρίδα. Όλα αυτά αποδεικνύονται μια
πολλαπλή απάτη. Η ΕΕ δεν ήταν των
λαών, ήταν και είναι ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

13. Περνώντας από το μεσαιωνικό
υπήκοο στον πολίτη των αστικών δη-
μοκρατιών συνέβησαν μια ολόκληρη
σειρά μεταβολών. Ο πολίτης στην αστι-
κή δημοκρατία προικίζεται με σειρά
δικαιωμάτων τα οποία συνοδεύονται
από ανάλογες και αντίστοιχες υποχρε-
ώσεις. Υποχρεώσεις και δικαιώματα
δεν μπορούν να διαχωριστούν, αποτε-
λούν αδιάσπαστο σύνολο αντίρροπων
τάσεων. Πολίτες και κράτος συνδέθη-
καν μ’ ένα πλέγμα σχέσεων, δικαιω-
μάτων και υποχρεώσεων (π.χ. πολιτικά
δικαιώματα-υποχρέωση στρατιωτικής
θητείας). Άλλαξαν καταφανώς οι σχέ-
σεις κράτους – πληθυσμού. Στο γερα-
σμένο καπιταλισμό η αφαίρεση τόσων
δικαιωμάτων από τους πολίτες αναγ-
καστικά και λογικά σημαίνει αφαίρεση
των αντίστοιχων υποχρεώσεων των
πολιτών. Οι σχέσεις κράτους- πολιτών
ή μάλλον υπηκόων αλλάζουν ξανά. Στο
βαθμό μάλιστα που το σύστημα συνε-
χίζει να απαιτεί από τον πληθυσμό να
ενστερνίζεται και να τηρεί αυτές τις
υποχρεώσεις, θα καταφεύγει συχνό-
τερα στη βία, στην απάτη, στον παρα-
λογισμό. «Όταν δεν μπορεί η λογική να
ερμηνεύσει καταστάσεις και ενέργει-

ες, επιστρατεύεται ο παραλογισμός και
η μεταφυσική.» (Γ. Καραμπέρης)

14. Κατεδάφιση του κράτους πρό-
νοιας.

15. Αρπαγή του δημόσιου πλούτου.
16. Η αστική ιδεολογία ταύτισε αυ-

θαίρετα, αντιεπιστημονικά και παρά-
λογα το κράτος με το έθνος και αυτά
με την πατρίδα, έννοιες σαφέστατα
διακριτές μεταξύ τους. Αυτή η ταύτιση,
η τόσο βολική για το σύστημα, προξέ-
νησε απέραντη φρίκη στους λαούς.
Καθώς τώρα πια το μεγάλο κεφάλαιο
επιλέγει να οργανώνεται σε υπερκρα-
τικές και υπερεθνικές δομές (π.χ ΕΕ)
εγκαταλείπει και την ιδεολογία του
εθνο-κράτους. Επειδή όμως δεν μπο-
ρεί να την αντικαταστήσει με μια ιδε-
ολογία πειστική και ταιριαστή με τις
νέες δομές οργάνωσης της εξουσίας
του, αναπτύσσονται και υποδαυλίζον-
ται από το ίδιο: κάθε είδους ρατσισμοί,
ο πιο πρωτόγονος φυλετισμός, η συ-
νομωσιολογία, τα θρησκευτικά πάθη,
ο κυνισμός, η ανθρωποφαγία κλπ.
Παρ’ όλα αυτά το σίγουρο είναι η ψυ-
χική αποξένωση των ανθρώπινων
πληθυσμών και με τα απομεινάρια των
εθνικών κρατών, αλλά και με τις υπερ-
κρατικές και με τις παγκοσμιοποιημέ-
νες δομές εξουσίας. Και, όπως έλεγε
ο Μαρξ, δεν υπάρχει πιο θρησκευτικό
-με την αποξενωτική, αλλοτριωτική
έννοια- κράτος από το σύγχρονο λαϊκό
ή άθεο κράτος. 

17. Αποσύνδεση του κράτους από
το έθνος: α) η αστική τάξη δεν θέλει
ούτε μπορεί ούτε τη συμφέρει να υπε-
ρασπιστεί τα συμφέροντα του έθνους,
β) το χρηματιστικό κεφάλαιο οργανώ-
νεται σε υπερεθνικές, υπερκρατικές
δομές, γ) η ταξική καταπίεση αυξάνε-
ται, το ίδιο και η εξαθλίωση του προ-
λεταριάτου, δ) οι μεταναστευτικές ρο-
ές, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι δη-
μογραφικές τάσεις και ανισορροπίες
διαμορφώνουν καταστάσεις, (ιδιαίτερα
για τις ανεπτυγμένες ή γερασμένες, αν
προτιμάτε, καπιταλιστικές χώρες
(κράτη)) όπου: οι κάτοικοι-φορείς της
κυρίαρχης εθνικής συνείδησης, (την
οποία και το δοσμένο κράτος καλλιερ-
γεί) μειώνονται ως ποσοστό του γενι-
κού πληθυσμού και μάλιστα σε απροσ-
διόριστο βάθος χρόνου. Αντίθετα, αυ-
ξάνεται το ποσοστό των κατοίκων που
προέρχονται από άλλες εθνικότητες
και παίρνουν την υπηκοότητα του κρά-
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ξάνεται ο αριθμός των κατοίκων ξένης
υπηκοότητας με άδεια προσωρινής
παραμονής, όπως επίσης και ο αριθ-
μός του «μη νόμιμου», σύμφωνα με το
κράτος, πληθυσμού. Από την άλλη
πλευρά αυξάνεται ο αριθμός των αν-
θρώπων που φεύγουν από τη χώρα και
μεταναστεύουν αλλού, αποτελώντας
πια τμήμα του αποδήμου έθνους. Έτσι
η εθνική ομοιογένεια, η σύμπτωση του
κράτους με το έθνος, που επιδιώχθηκε
με ειρηνικά όπως και βίαια μέσα, ηθι-
κά μα και ανήθικα, απελευθερωτικά
μα και κτηνώδη υπονομεύεται. Αναπό-
τρεπτα. 

Στα τέλη του περασμένου αιώνα οι
χώρες υποδοχείς μεταναστών, ανα-
γνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα,
μιλούσαν για πολυπολιτισμικές κοι-
νωνίες, τώρα εγκαταλείπουν αυτή τη
θεωρία και σκληραίνουν, συχνά ακραία
και βάρβαρα, τη στάση τους απέναντι
στους μετανάστες. Τους οποίους ωστό-
σο έχουν ανάγκη, αλλά τους προτιμούν
ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, μει-
ωμένων ή ελάχιστων δικαιωμάτων.
Ακραία περίπτωση κράτους με αλλο-
εθνή πληθυσμό το Κατάρ, στο οποίο
το 87% των κατοίκων του έχει γεννηθεί
εκτός της χώρας αυτής.

18. Ιδεολογική σύγχυση. Κυκλοφο-
ρούν οι πιο απίθανες και παράλογες
θεωρίες και γνώμες για το έθνος,
όπως και για τη σχέση που έχει αυτό
με το κράτος. Η ψύχραιμη, η αντικει-
μενική, η σε βάθος επιστημονική προ-
σέγγιση του ζητήματος, προσκρούει σε
θεωρητικές ανεπάρκειες, σε προκα-
ταλήψεις, σε ταξικές, σε εθνικιστικές,
σε πολιτικές, σε μικροκομματικές και
ιδιοτελείς σκοπιμότητες. Προσκρούει
ακόμα στη δυσκολία των ανθρώπων να
παρακολουθήσουν και να προσαρμο-
στούν στις αλλαγές της οικονομικής
ζωής, στις αλλαγές των κρατών, των
εθνών, των ίδιων των ανθρώπινων
σχέσεων.

19. Μοναξιά, αποξένωση, αλλο-
τρίωση. Ο άνθρωπος της σύγχρονης
αστικής κοινωνίας, κατά γενική ομο-
λογία, υποφέρει από έντονα συναισθή-
ματα μοναξιάς. Αυτά πηγάζουν βέβαια
από τη μοναχική ζωή των μαζών, έτσι
που ο άνθρωπος νιώθει πια μόνος του
ακόμα και μέσα στο πλήθος. Χαρακτη-
ριστικοί δείκτες ο αυξανόμενος αριθ-
μός των μονογονεϊκών οικογενειών,

όπως και των νοικοκυριών του ενός
ατόμου. Οι ανθρώπινες σχέσεις από
τις πιο πλατιές έως τις πιο στενές, ως
τις σχέσεις των ζευγαριών κλονίζονται
και αλλάζουν μορφή. Αυτές όλο και
περισσότερο παίρνουν εμπορευματι-
κό, ατομικιστικό και ωφελιμιστικό χα-
ρακτήρα. 

Την αποξένωση, την αλλοτρίωση των
ανθρώπων ο Μαρξ την απέδιδε στην
«αλλοτριωμένη εργασία, που χωρίζει
τον άνθρωπο από τον καρπό της δρα-
στηριότητάς του, που μεταβάλλει
πραγματικά τις σχέσεις ανάμεσα στους
ανθρώπους σε σχέσεις ανάμεσα σε
πράγματα (αντικείμενα). Με τη διαδι-
κασία αυτή της αντικειμενοποίησης,
όπου το ανθρώπινο στοιχείο μετατρέ-
πεται σε υλικό αντικείμενο, ξένο προς
τον άνθρωπο, δηλαδή σε εμπόρευμα,
όλες οι σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώ-
πους καταντούν λειτουργία του χρήμα-
τος.» (Δεληολάνης Ευάγγελος).

Ο άνθρωπος είναι πια ξένος με τον
εαυτό του, ξένος με τη φύση του. Αν-
τίθετα, εξιδανικεύοντας, σε παλιότε-
ρες προκαπιταλιστικές εποχές: («Ζού-
σε ο άνθρωπος τη ζωή ως μετοχή και
ένταξη, καταγωγή και συνέχεια, είχε
αμεσότητα σχέσης με τους προγόνους
και τα μνημεία των προγόνων: είχε
Ιστορία» Χ. Γιανναράς). Επίσης στις
παραδοσιακές κοινότητες «συνεργά-
ζονταν και ανέπτυσσαν κοινωνικές
σχέσεις, με αποτέλεσμα η κοινότητα
να παίρνει οντολογική διάσταση «ως
σύστημα αξιών, κανόνων, προσδο-
κιών». Αντίθετα το κεφάλαιο μετατρέ-
πει όλες σχεδόν τις ανθρώπινες σχέ-
σεις σε εμπορευματικές και το αστικό
κράτος καλλιεργεί μεθοδευμένα, συ-
στηματικά, σε βάθος χρόνου, σταδιακά
και προοδευτικά τον ατομικισμό, δια-
λύοντας όλες τις συλλογικότητες και
ομαδοποιήσεις, είτε αυτές βασίζονταν
στις συγγενικές σχέσεις, είτε στον τό-
πο κατοικίας, είτε της εργασίας, είτε
της θρησκείας, είτε του εθνικών μει-
ονοτήτων. Το αστικό κράτος δεν θέλει
απέναντί του ομάδες αλλά άτομα.

20. Η αποδυνάμωση όλων των πιο
πάνω δεσμών παρουσιάστηκε ως απε-
λευθέρωση του ατόμου, αλλά το κρά-
τος δεν ήταν ο απελευθερωτής μα ο
αφέντης που ζητούσε αποκλειστικό-
τητα. Στην Ελλάδα των μνημονίων οι
απεργοί δηλώνουν: «ξενιτεμένοι στη
χώρα που γεννηθήκαμε βιώνουμε τον

αποκλεισμό που γενικεύεται και βλέ-
πουμε τα δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες μας να έχουν μετατραπεί σε κενό
γράμμα του νόμου». Για τους σκλά-
βους κανένας τόπος δεν ήταν πατρίδα,
ούτε για τους προλετάριους του 21ου

αιώνα. Αφού λοιπόν η αναζήτηση της
πατρίδας στο χώρο στερείται νοήμα-
τος, ο άνθρωπος αναζητεί για εγκατά-
στασή του το κράτος εκείνο που θα του
προσφέρει τους καλύτερους όρους ερ-
γασίας, κατοικίας, υπηρεσιών. Πρό-
κειται για σχέση κράτους - κατοίκου
βασισμένη σε οικονομικούς και ωφε-
λιμιστικούς λόγους, πρόκειται για συμ-
βόλαιο συμφερόντων. Ο κάτοικος μιας
τυχαίας χώρας δεν είναι πια πολίτης,
αλλά μάλλον υπήκοος. 

21. Έτσι περνάμε από τα παραδο-
σιακά εθνικά κράτη στο έθνος-κρά-
τος χωνευτήρι, στο πολυσυλλεκτικό,
αμερικάνικου τύπου, και από εκεί στο
κράτος σαλατιέρα. Επειδή μάλιστα τα
κράτη αυτού του τύπου είναι πιο ελκυ-
στικά με οικονομικούς όρους και προ-
σελκύουν πολλούς παραγωγικούς και
δραστήριους νέους-υπηκόους και
έχουν οικονομική και πολιτική υπερο-
χή, υπερισχύουν των παραδοσιακών,
τα οποία και είναι καταδικασμένα να
παραμερίσουν και να συρρικνωθούν.
Παλιότερα ήταν τα έθνη που επανα-
στατούσαν και ίδρυαν τα δικά τους
κράτη, τώρα πια τα κράτη θα διαμορ-
φώνουν τα όποια «έθνη» τους. Περνά-
με λοιπόν από το εθνικό κράτος «στο
κράτος σαλατιέρα». Στο έδαφος κυ-
ριαρχίας του καπιταλισμού στενεύουν
τα περιθώρια για πατρίδες και πολύ
περισσότερο στο έδαφος κυριαρχίας
του γερασμένου, του παρηκμασμένου
ιμπεριαλισμού δεν υπάρχουν πια πε-
ριθώρια για πατρίδες.

Εξυπακούεται πως όλες οι προανα-
φερθείσες μεταβολές στις μορφές ορ-
γάνωσης των κρατών, στα έθνη, στις
ανθρώπινες σχέσεις και όσες άλλες
παραλείφθηκαν πηγάζουν και αντι-
στοιχούν σε μεταβολές της οικονομι-
κής βάσης, σε αλλαγές των παραγω-
γικών διαδικασιών, σε αλλαγές του συ-
νόλου και κάθε τμήματος των παρα-
γωγικών σχέσεων, σε αλλαγές στη δια-
νομή του πλούτου, στην οργάνωση της
ιδιοκτησίας, στους μηχανισμούς ελέγ-
χου της οικονομίας, στη σύζευξη οι-
κονομικής και πολιτικής ισχύος, στη
όλη δόμηση της αστικής εξουσίας. 
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Κοσμοπολιτισμός και Πατριωτισμός

στην Εκπαίδευση, την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης

Περίληψη

Στις μέρες μας, όπου καταγράφονται καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας, οι οποίες διαμορφώνουν νέες συνθήκες και νέες ανάγκες, είναι απαραίτητο η εκπαιδευτική
πολιτική να αποκτήσει περισσότερη τόλμη, να παρέμβει δυναμικά στα παγκόσμια πολιτικά πράγματα

και να μην παρακολουθεί ή να υπηρετεί άκριτα τα νέα παγκοσμιοποιημένα δεδομένα. Στην παρούσα εργασία
αναπτύσσεται, λοιπόν, ένας διάλογος περί κοσμοπολιτισμού και πατριωτισμού και, επιπλέον, για το τι
θεωρούμε ότι συνεπάγεται η υιοθέτηση μιας κοσμοπολιτικής εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές πολιτικές
του 21ου αιώνα. Προτείνεται η προώθηση μιας επαναδιατυπωμένης αντίληψης του κοσμοπολιτισμού και του
πατριωτισμού, στη βάση, όμως, μεγαλύτερης πολυπλοκότητας, και η μεταφορά της στην εκπαιδευτική σκο-
ποθεσία, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για αλλαγή συνείδησης, για εμπλουτισμό της παγκοσμιοτικής
κριτικής και η κριτική αντιμετώπιση των δεδομένων της παγκοσμιοποίησης. Σε αυτά τα πλαίσια, στο
τελευταίο κομμάτι της εργασίας παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εκπαιδευτικού λόγου, που αφορά σημεία
του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της Ιστορίας στο Ενιαίο Λύκειο, και το οποίο εμπεριέχει την
προοπτική του κοσμοπολιτισμού.

Εισαγωγή
Στις μέρες μας, οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που

παρατηρούνται διαμορφώνουν ένα εντελώς καινούριο τοπίο. Από τη
«βασική κοινότητα» μεταβαίνουμε στην «παγκόσμια κοινωνία», «το
παγκόσμιο χωριό», στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας
(Μπουζάκης, 2005). Ουσιαστικά, μέσω των μαζικών μετακινήσεων
πληθυσμών, των φαινομένων οικονομικής και πολιτικής μετανάστευσης
και των πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών αλληλεξαρτήσεων
που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, η οποία
αποτελεί ένα εμπειρικό φαινόμενο με πολλαπλές –στενά συνδεδεμένες
μεταξύ τους– διαστάσεις, έχει αλλάξει σημαντικά η εικόνα του
κόσμου και έχουν εισαχθεί επιτακτικά τα ζητήματα του πολιτισμικού
πλουραλισμού και της διαφορετικότητας στην ατζέντα των σύγχρονων
εθνών-κρατών (Χαραλάμπους και Παπαμιχαήλ, 2011∙ Παπαστεφάνου,
2011α). Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, λόγω της
εισροής μεταναστών από τις φτωχές στις σχετικά πλούσιες χώρες, οι
οποίοι μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους που ευθύνονται
για όλα τα δεινά, και λόγω της συνεχώς αυξανόμενης άνισης κατανομής
του πλούτου, με ταυτόχρονο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των πολύ
πλουσίων και των πολύ φτωχών, παρατηρείται το φαινόμενο της επι-
στροφής ενός παρωχημένου, ξενοφοβικού εθνικισμού σε πολλά
επίπεδα της σύγχρονης κοινωνίας. Δεδομένων των παραπάνω, ο
λόγος περί της παγκοσμιοποίησης και του αντίκτυπού της σε διάφορους
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (παγκοσμιοτικός λόγος) είναι
ολοένα αυξανόμενος, καθώς η ανθρωπότητα από τη μία βιώνει έντονα
το εν λόγω φαινόμενο και από την άλλη προσπαθεί να το κατανοήσει
όσο καλύτερα γίνεται, να το αξιολογήσει και να το διαχειριστεί (Κοκ-
κονός, 2010). 

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα, ο μετασχηματισμός του
κόσμου σε έναν ενιαίο, κοινό και προσβάσιμο από όλους χώρο
αποτελεί μια τεράστια πρόκληση. Επί του παρόντος όμως, τα εκπαι-
δευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν την παγκοσμιοποίηση σε πρακτικό
επίπεδο, με επιφυλακτικότητα και αμηχανία, ως κάτι στο οποίο αν-

ταποκρίνονται και όχι ως κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί ή να κα-
τευθυνθεί προς κατεργασμένες και συνειδητά αποφασισμένες αλλαγές.
Ο προσανατολισμός, τώρα, και η κατεύθυνση της εκπαίδευσης είναι
άμεσα επηρεασμένος από την ένταση του παγκοσμιοτικού διαλόγου
ανάμεσα στο τοπικό και στο παγκόσμιο. Από τη μία το παγκόσμιο
συνδέεται με την έννοια του κοσμοπολιτισμού, ο οποίος σε πολλές
περιπτώσεις λανθασμένα θεωρείται μονοδιάστατα ως απομάκρυνση
από το έθνος-κράτος, ως κινητικότητα και επαφή των πληθυσμών
της γης ή ως τυπική διεθνή νομιμότητα και από την άλλη το τοπικό
ταυτίζεται, και αυτό σε πολλές περιπτώσεις λανθασμένα, ως μονομερής
αφοσίωση στην κοινότητα προέλευσης ή/και ως αξίωση υπεροχής
του οικείου ως προς τον εθνικό Άλλο (Παπαστεφάνου, 2011δ∙
Κοκκονός, 2010).

Στην συγκεκριμένο άρθρο, αρχικά προβαίνουμε σε κάποια εννοι-
ολογικά ξεκαθαρίσματα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα
ούτως ώστε να μεταβούμε στη μελέτη της σχέσης του κοσμοπολιτισμού
με ένα άλλο ιδεώδες, τον πατριωτισμό που πολύ συχνά παρουσιάζεται
ως ανταγωνιστικός στον κοσμοπολιτισμό χωρίς απαραίτητα να είναι.
Στη συνέχεια, εξετάζεται το κοσμοπολιτικό ιδεώδες στην εκπαίδευση
στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, δείχνοντας όμως γιατί η
εκπαιδευτική πολιτική που ενδιαφέρεται για τον κοσμοπολιτισμό
δεν μπορεί να αγνοήσει έναν καλώς εννοούμενο πατριωτισμό. Στο
τελευταίο κομμάτι της εργασίας παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εκ-
παιδευτικού λόγου μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα της Ιστορίας
της Α΄ και Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, στο οποίο εμπεριέχεται η
προοπτική του κοσμοπολιτισμού. 

1. Κοσμοπολιτισμός και Πατριωτισμός – Η Σημασία τους 
για την Κριτική Αντιμετώπιση των Δεδομένων της
Παγκοσμιοποίησης

Όμως τι το ιδιαίτερο εμπεριέχεται στις έννοιες του κοσμοπολιτισμού
και του πατριωτισμού, το οποίο αξίζει εκτεταμένης ανάλυσης; Ξεκι-
νώντας, λοιπόν, την ανάλυσή μας τονίζουμε ότι η παγκοσμιοποίηση,
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πολιτικό έλλειμμα. Αυτό διαφαίνεται, στην ανικανότητα των υπαρχόντων
θεσμών παγκοσμίου κύρους – τύπου ΟΗΕ, τον οποίο ο Habermas
(2003, οπ. αναφ. στο Παπαστεφάνου, 2011β) χαρακτηρίζει ως «χάρτινη
τίγρη»- να διαδραματίσουν έναν κυρίαρχο ρόλο, αλλά κυρίως στην
αδυναμία συγκρότησης ενός σαφούς πολιτικού υποκειμένου. Βέβαια,
αυτό δεν σημαίνει την ανυπαρξία πολιτικής (με μικρό π) εν γένει που
στοχεύει στην πραγμάτωση συγκεκριμένων στόχων και συμφερόντων.
Απλά δηλώνει την ανυπαρξία Πολιτικής (με κεφαλαίο Π), η οποία
ασκείται από τους πολίτες/κοσμοπολίτες και ουσιαστικά παραπέμπει
στη δημοκρατία. Στα πλαίσια της εργαλειακής λογικής που διέπει
την παγκοσμιοποίηση επιδιώκονται μέσω των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων όχι απλά βραχυπρόθεσμοι στόχοι συμβατοί με τις οικονομικές
στοχοθετήσεις του συστήματος της οικονομίας της αγοράς, αλλά και
μακροπρόθεσμοι πολιτικοί σκοποί, οι οποίοι αναφέρονται στην ανα-
παραγωγή και συντήρηση του συστήματος της οικονομίας της αγοράς.
Όπως είναι φανερό, το σύστημα αυτό για να υπάρξει δεν έχει ανάγκη
από πολίτες/κοσμοπολίτες, οι οποίοι θα αμφισβητήσουν με ενεργό
τρόπο την λογική που το διέπει και θα έχουν ως άμεση επιδίωξη την
αλλαγή ή την ανατροπή του. Το μόνο που έχει ανάγκη είναι πολίτες-
τηλεθεατές και ενεργούς καταναλωτές. Αν, λοιπόν, το ορατό πολιτικό
έλλειμμα, όπως παρουσιάστηκε, έχει τα αίτιά του σε ένα αντίστοιχο
έλλειμμα παιδείας και ως επακόλουθο και έλλειμμα πολιτικής, τότε
είναι όρος εκ των ουκ άνευ η θεμελίωση και ανάδειξη του πολιτικού
χαρακτήρα της παιδείας, με στόχο να πληρωθεί το συγκεκριμένο έλ-
λειμμα (Τσιαντής, 2008).

Επομένως, η αναγκαία, όπως φαίνεται, ανάδειξη του πολιτικού
χαρακτήρα της παιδείας σημαίνει «παιδεία και εκπαίδευση στη συλ-
λογικότητα υπό το πρίσμα της δικαιοσύνης» (Τσιαντής, 2008, σελ.
366). Αυτό προϋποθέτει την υπέρβαση του κυρίαρχου προτύπου ανά-
πτυξης και τη συσχέτιση της παιδείας με τις έννοιες του κοσμοπολι-
τισμού και ενός καλώς εννοούμενου πατριωτισμού. Θεωρούμε ότι η
προώθηση του κοσμοπολιτισμού και του πατριωτισμού και των αντί-
στοιχων εκπαιδευτικών ιδεώδών είναι απαραίτητη για να αντιμετω-
πιστούν όλα τα παραπάνω. Ειδικότερα, μια επαναδιατυπωμένη
αντίληψη κοσμοπολιτισμού και του πατριωτισμού και η μεταφορά
της στην εκπαιδευτική σκοποθεσία -είτε σε επίπεδο αναλυτικών
προγραμμάτων είτε σε επίπεδο εκπαιδευτικών πρακτικών- είναι
δυνατόν να αντιμετωπίσει την ανάγκη για αλλαγή συνείδησης, για εμ-
πλουτισμό της παγκοσμιοτικής κριτικής και κριτική αντιμετώπιση
των δεδομένων της παγκοσμιοποίησης. (Παπαστεφάνου, 2011β).

2. Η Ανάγκη Εννοιολογικής Προσέγγισης των Όρων 
του Κοσμοπολιτισμού και του Πατριωτισμού 
και η Ανάδειξή τους ως Παιδαγωγικά Ιδεώδη 

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε απολύτως απαραίτητο για τη συνέχεια
της ανάλυσής μας να αποσαφηνίσουμε αρχικά την έννοια του κοσμο-
πολιτισμού, η οποία συχνά χρησιμοποιείται χαλαρά και γνωστοποιείται
μέσα από περιορισμένου τύπου ερμηνείες ή παρερμηνείες, που προ-
καλούν συγχύσεις. Ουσιαστικά, παρατηρείται η απουσία επαρκούς
ανάλυσης και αποσαφήνισης της έννοιας αυτής, κάτι που οδηγεί
συχνά σε σύγχυση του κοσμοπολιτισμού με την παγκοσμιοποίηση, ή
σε ταύτιση με την απομάκρυνση από το έθνος-κράτος, ή ως κινητικότητα
και επαφή των πληθυσμών της γης ή ως τυπική διεθνή νομιμότητα.
Αυτό θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε άτομο θελήσει να ερευνήσει
βιβλιογραφικά τον όρο να βρεθεί μπροστά σε μια ποικιλία προσεγγί-
σεων, οι οποίες όμως φωτίζουν μόνο μία πτυχή ή διάσταση της
έννοιας, αφήνοντας άλλες διαστάσεις χωρίς ανάλυση. Εδώ, προκα-
ταρτικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιλήψεις
μιας έννοιας, όμως αυτό που προσπαθούν να πετύχουν όλες είναι να
προσεγγίσουν το περιεχόμενο της έννοιας όσο καλύτερα γίνεται. Σε
αυτή τη βάση κρίνονται και επιλέγονται από τους μελετητές. Κατά
συνέπεια, η σχέση αντίληψης και έννοιας δεν είναι υποκειμενική και

αυθαίρετη, αλλά υπάρχει αντικειμενικότητα στις εκάστοτε εννοιολογικές
προσεγγίσεις. Επομένως, υπάρχει προσδοκία αποσαφήνισης και έγ-
κυρης χρήσης των όρων τους οποίους οι κλάδοι της Παιδαγωγικής
χρησιμοποιούν συχνά (Παπαστεφάνου, 2011β).

Η βιαστική ταύτιση του κοσμοπολιτισμού με την κινητικότητα, με
τον προοδευτισμό και με τις ρευστές, υβριδικές και διασπορικές
ταυτότητες είναι αυθαίρετη, στο βαθμό που οι έννοιες αυτές δεν συ-
νεπάγονται από μόνες τους ότι το άτομο έχει κατ’ ανάγκη συναισθήματα
και αίσθηση ευθύνης προς τον κόσμο. Όταν ο κοσμοπολιτισμός
σημαίνει απλώς τη συνεχή έκθεση σε ποικίλες κουλτούρες, δεν
υπάρχει καμία εγγύηση ότι το κοσμοπολιτικό άτομο είναι λιγότερο
εκμεταλλευτικό ή χειραγωγικό της ετερότητας. Για να χαρακτηρίσουμε,
λοιπόν, κάποιον ως κοσμοπολίτη οφείλουμε να εξετάσουμε τη σχέση
του προς τον Άλλο και κατ’ αντιστοιχία τον τρόπο με τον οποίο αντι-
λαμβάνεται ο ίδιος τη σχέση αυτή ως προς την ηθική, συναισθηματική
και νομική πτυχή της. Ο κοσμοπολιτισμός, δηλαδή, αφορά περισσότερο
στη μεταχείριση της ετερότητας, να αφουγκραστείς τον Άλλο, να τον
λάβεις υπόψη σου, να ανταποκριθείς στα δίκαια αιτήματά του και δεν
αφορά μια απλή συμβίωση. Ουσιαστικά, για να είσαι κοσμοπολίτης,
πρέπει να δεσμεύεσαι από κάποιας μορφής ηθικο-συναισθηματικές
αρχές σε συνδυασμό με νομικές υποχρεώσεις προς την ετερότητα.
Με τον όρο «ηθικός», εννοούμε εδώ τις ευθύνες και υποχρεώσεις,
οι οποίες δεν προέρχονται κατευθείαν από τα καθήκοντα προς τον
Άλλο, αλλά από ένα όραμα μιας καλύτερης ζωής, και με αυτόν τον
τρόπο ωθούν τα άτομα προς συμμετοχικότητα και πολιτική ενεργο-
ποίηση. Δηλαδή, ο κοσμοπολιτισμός δεν αφορά απλώς το αν τηρούμε
τους παγκόσμιους ηθικούς κανόνες, αλλά αφορά σε ένα πολύ μεγα-
λύτερο βάθος συνειδητοποίησης ηθικής ευθύνης. Αυτό που είναι
πολύ σημαντικό να τονίσουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι μπαίνουν
στο προσκήνιο τα καθολικά δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφο-
ρετικότητας όχι με τη μορφή απλής φιλανθρωπίας, αλλά ως ανακα-
τανομή του πλούτου στη βάση όμως διαχρονικών ηθικών χρεών (Πα-
παστεφάνου, 2011β και 2011γ).

Στην κατεύθυνση αυτή, η Παπαστεφάνου, (2011γ), μιλάει για έναν
πολυσυλλεκτικό κοσμοπολιτισμό, ο οποίος περιλαμβάνει την αγάπη
και την φροντίδα για όλο τον κόσμο ως σύνολο, υπευθυνότητα και
λογοδοσία τόσο για την ατομική όσο και για τη συλλογική ανθρώπινη
δράση και επίδραση πάνω στην ετερότητα, ευαισθησία και αναγνώριση
των ιστορικών χρεών που εκκρεμούν ανάμεσα στους λαούς και κουλ-
τούρες, τα οποία συνεχίζουν να παράγουν εκμετάλλευση και ανισότητες,
και τέλος γνωστική και υπαρξιακή ανοικτότητα στην πολιτισμική
ετερότητα. 

Ωστόσο, όπως τονίζουν οι Στωικοί, για να είναι κανείς πολίτης του
κόσμου δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει τις τοπικές ταυτότητες, οι
οποίες μπορούν να αποτελούν πηγή μεγάλου πλούτου ζωής. Δε
σημαίνει, δηλαδή, ότι με το να είσαι κοσμοπολίτης δεν επιτρέπεται να
αποδίδεις στο δικό σου περιβάλλον έναν ιδιαίτερο βαθμό προσοχής.
Ίσα-ίσα, το να δώσει κανείς στο περιβάλλον του ιδιαίτερη προσοχή δι-
καιολογείται από την άποψη της οικουμενικότητας (Nussbaum, 2000). 

Ο κοσμοπολιτισμός δεν παραπέμπει εξ ορισμού πέρα από το
έθνος-κράτος. Όπως αναφέρει ο Taylor (2000), δεν μπορούμε να ζή-
σουμε χωρίς τον πατριωτισμό στο σύγχρονο κόσμο. Μπορούμε να αν-
τιληφθούμε αυτή την αναγκαιότητα ως εξής: Οι κοινωνίες που προ-
σπαθούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν απαιτούν έντονη ταύτιση εκ
μέρους των πολιτών τους. Οι κοινωνίες στηριζόμενες στην αυθόρμητη
υποστήριξη των μελών τους έχουν ανάγκη το έντονο αίσθημα της
αφοσίωσης. Μια δημοκρατία των πολιτών μπορεί να λειτουργήσει
μόνο αν η πλειοψηφία των μελών της έχουν πεισθεί, ότι η πολιτική
τους αποτελεί κοινό εγχείρημα υπολογίσιμης σημασίας. Αυτού του
είδους η συμμετοχή, όμως, προϋποθέτει όχι μόνο αφοσίωση στο
κοινό πρόγραμμα, αλλά και μια ιδιαίτερη έννοια δεσμού μεταξύ των
συνεργαζόμενων ανθρώπων. Στην προκειμένη περίπτωση η εθνική
ταυτότητα εξακολουθεί να αποτελεί την ισχυρότερη κοινωνική ταύτιση
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(Νεοφύτου, 2009). Ο πατριωτισμός λειτουργεί ως βασικός παράγοντας
δημιουργίας, αλλά και επιβεβαίωσης της ταυτότητας των υποκειμένων.
Σύμφωνα με την Kristeva (1997), μόνο μέσω της επιβεβαίωσης της
ταυτότητας θα μπορέσει να υπάρξει υπέρβαση και άνοιγμα προς τον
Άλλο και γι’ αυτό το λόγο όσοι προπαγανδίζουν την απαλοιφή των
πατριωτικών στοιχείων και την αναίρεση των ταυτοτήτων ή της σχέσης
τους, στα θεωρητικά πλαίσια του νεοφιλελευθερισμού, προκειμένου
να επιβάλλουν την κινητικότητα κεφαλαίου, πρώτων υλών και
ανθρώπων για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του ως πολιτικο-οι-
κονομικο-κοινωνικού συστήματος, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να
προωθούν την καταστροφή των κοινωνικών-αυτόνομων ατόμων, προ-
ετοιμάζοντας έτσι προσωπικότητες ευάλωτες στις κυρίαρχες εξουσίες
του καιρού μας. Κατά συνέπεια, η πρώτη προϋπόθεση για συνεργασία
είναι η ύπαρξη ικανών κρατών (Himmlfard, 1999, οπ. αναφ. στο Νε-
οφύτου, 2009) και γι’ αυτό το λόγο πρέπει πρώτα να μάθουμε να σε-
βόμαστε τον πολιτισμό της χώρας μας για να σεβαστούμε τον πολιτισμό
άλλων λαών. 

Αντί, λοιπόν, να εθελοτυφλούμε -όπως πολύ συχνά συμβαίνει στη
σύγχρονη κοινωνία- για την ύπαρξη των πατριωτικών στοιχείων σε
κάθε λαό πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε στις σωστές
του διαστάσεις. Ας μην ξεχνάμε, όπως αναφέρει η Παπαστεφάνου
(2011δ, σελ 319), ότι «η εθνική περηφάνια είναι για τις χώρες ότι
είναι ο αυτοσεβασμός για τα άτομα: μια αναγκαία συνθήκη για αυτο-
βελτίωση».

Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θα εξετάσουμε ποια έννοια προσήλωσης
στην τοπικότητα είναι δυνατόν να συμφιλιωθεί και να συνενεργήσει
με την προσήλωση στην καθολικότητα, που παραπέμπει στον κοσμο-
πολιτισμό. Για να γίνει, όμως, αυτή η προσέγγιση μιας νέας αναθεω-
ρημένης έννοιας του πατριωτισμού καλύτερα, οφείλουμε να οριοθε-
τήσουμε τον εθνικισμό ως αξίωσης υπεροχής του οικείου προς τον
εθνικό Άλλο και να τον διαχωρίσουμε από τις διάφορες μορφές πα-
τριωτικού ενδιαφέροντος.

Ο πατριωτισμός, σε αντίθεση με τον εθνικισμό, δεν είναι εχθρικός
προς την κάθε ετερότητα εντός και εκτός της ομάδας. Η συναίσθηση
του εθνικού ανήκειν δεν παραπέμπει κατευθείαν στον εθνικισμό. Αν-
τίθετα, η συνείδηση του εθνικού ανήκειν και η αγάπη προς αυτό (η
οποία είναι συμβατή προς την έννοια του κοσμοπολιτισμού, όπως
αυτή περιγράφθηκε παραπάνω) μπορεί να ονομαστεί εθνικός πα-
τριωτισμός. Με το να είσαι πατριώτης και όχι εθνικιστής σημαίνει ότι
γνωρίζεις το παρελθόν σου και την κουλτούρα σου στη διαπλοκή του
με την ετερότητα, αλλά, και εδώ είναι το σημαντικό, και μέσα από την
οπτική της ετερότητας αυτής. Πατριωτική, λοιπόν, θα λέγαμε τη στάση
που προσμετρά την ποιότητα και την αξία της συμπεριφοράς της κοι-
νότητας στον κόσμο όχι βάση δικών της αυθαίρετων κριτηρίων αλλά
λαμβάνοντας υπόψη και το πώς οι άλλοι κρίνουν αυτή τη συμπεριφορά.
Μέσα από μια πιο σύνθετη και πλήρη γνώση του οικείου παρελθόντος
και παρόντος αποκαλύπτεται η εμπλοκή με την ετερότητα και το
ηθικό χρέος που μπορεί να έχει προκαλέσει η εμπλοκή αυτή και για
τις δύο πλευρές. Με αυτό τον τρόπο προετοιμάζεται το έδαφος για
μια αληθινά κοσμοπολιτική ευαισθησία (Παπαστεφάνου, 2011δ).

Φαίνεται, λοιπόν, ότι πιο σωστός και πιο πολύς πατριωτισμός
μπορεί να σημαίνει και πιο πολύ κοσμοπολιτισμό, κάτι το οποίο πα-
ραπέμπει στο να υπηρετείς «όχι αυτό το οποίο η χώρα σου ως τώρα
υπήρξε, αλλά αυτό που θα ήθελες να ήταν» (Παπαστεφάνου, 2011δ,
σελ. 310). Έτσι, υπηρετείς καλύτερα τη χώρα σου διότι δημιουργείς
τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε αυτή να εμπνέει σεβασμό και αγάπη
σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μίσος και τρόμο. Εν κατακλείδι, ο κο-
σμοπολίτης πατριώτης όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Appiah
(2000), μπορεί να απολαύσει τη δυνατότητα ενός κόσμου όπου όλοι
είναι κοσμοπολίτες με ρίζες, δεμένοι με τις δικές τους πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες, αλλά βρίσκουν ευχαρίστηση και στην παρουσία δια-
φορετικών τόπων, οι οποίοι αποτελούν πατρίδα για κάποιους άλλους,
διαφορετικούς ανθρώπους.

Αυτές οι έννοιες του κοσμοπολιτισμού και του πατριωτισμού πι-
στεύουμε ότι δικαιούνται να αποτελέσουν εκπαιδευτικά ιδεώδη προς
καλλιέργεια και εμπέδωση στη σχολική τάξη μέσα από τα αναλυτικά
προγράμματα.

3. Το Κοσμοπολιτικό Ιδεώδες στην Εκπαίδευση, σε
Συνδυασμό με Έναν Καλώς Εννοούμενο Πατριωτισμό

Όπως φαίνεται, η εννοιολογική μελέτη για να αποσαφηνιστούν οι
έννοιες του κοσμοπολιτισμού και του πατριωτισμού είναι απαραίτητη
προκειμένου η εκπαιδευτική πολιτική και η έρευνα αναφορικά με τα
αναλυτικά προγράμματα να μην στηρίζονται μόνο σε κάποιες πτυχές
των εννοιών αυτών και να μην αγνοούν τις αλληλεξαρτήσεις τους. Η
θεμελίωση της αξίας το διδακτικού στόχου είναι απαραίτητη για να
αποδείξουμε το «γιατί» μιας αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αυτό σημαίνει ότι οφείλει κανείς να λάβει υπόψη τις λεπτές διακρίσεις
που διαχωρίζουν τα ιδεώδη, στα οποία η εκπαιδευτική πολιτική
αποβλέπει, από τα ανεπιθύμητα κακέκτυπά τους (Παπαστεφάνου,
2011β και 2011γ). 

Προκύπτει, επομένως, η ανάγκη για μια ενεργητική, στοχαστική,
κριτική και τολμηρή εκπαίδευση, η οποία θα παρεμβαίνει δυναμικά
στα παγκοσμιοποιημένα δεδομένα και δεν θα τα παρακολουθεί
παθητικά ή θα τα υπηρετεί άκριτα, όπως έχουμε αναφέρει και στο
πρώτο μέρος της εργασίας μας. Οφείλει η εκπαίδευση να αποκτήσει
έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης των
απαραίτητων συνθηκών, ώστε τόσο οι εκπαιδευτικές πολιτικές όσο
και η έρευνα για τα αναλυτικά προγράμματα να προωθήσουν το κο-
σμοπολιτικό ιδεώδες σε συνδυασμό με έναν καλώς εννοούμενο πα-
τριωτισμό. 

Με όρους, λοιπόν, αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικής
πολιτικής, οφείλουμε να θέσουμε προς επανεξέταση την μέχρι τώρα
προτίμηση του συστήματος σε τεχνοκρατικά ιδεώδη, τα οποία αντι-
μετωπίζουν ως περιττή πολυτέλεια τη γνώση των ανθρωπιστικών
σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι φανερό ότι το κοσμοπολιτικό
παιδαγωγικό ιδεώδες είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην καλλιέργεια
κριτικών, στοχαστικών και αντιστεκόμενων ψυχισμών, σε αντίθεση
με την παγκοσμιοποίηση που ως προς την εκπαίδευση αναφέρεται
σε καινούριες διεθνείς πολιτικές και τις δομικές αλλαγές που προ-
καλούνται στα σχολεία. Είναι αναγκαίο το κοσμοπολιτικό ιδεώδες να
αναφέρεται στη προσπάθεια περιορισμού των κινδύνων για τα άτομα
και τις κουλτούρες και στη μεγιστοποίηση των όποιων θετικών της
παγκοσμιοποίησης με έναν τρόπο όμως δικαιότερο, ενθαρρύνοντας
μη-ανταγωνιστικά αισθήματα για τους Άλλους και αναγνωρίζοντας
την ύπαρξη πολλαπλών καθηκόντων απέναντί τους (Παπαστεφάνου,
2011β, 2011γ και 2011δ).

Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι η υιοθέτηση μιας κοσμο-
πολιτικής εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές πολιτικές του εικοστού
πρώτου αιώνα συνεπάγεται την έμφαση σε μια εκπαίδευση ίσων ευ-
καιριών, η οποία θα έχει ως βάση της την προαγωγή οικουμενικών
αξιών, όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων
του ανθρώπου. Επίσης, αναγκαία στην κατεύθυνση αυτή είναι η δια-
σφάλιση παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα
από τη δυνατότητά τους να πληρώσουν και παράλληλα η διαμόρφωση
μιας ηθικής της φροντίδας για όλο τον κόσμο. Τέλος, η κοσμοπολιτική
εκπαίδευση είναι απαραίτητο να προάγει την ανοικτότητα στην πολι-
τισμική ετερογένεια, ούτως ώστε να οδηγηθούμε στη διαμόρφωση
ενός πιο δίκαιου μελλοντικού κόσμου που αποδεχόμενος σημαντικές
οικουμενικές αξίες θα αναδείξει και νέες μορφές συλλογικότητας
(Κοκκονός, 2010)

Παράλληλα, βέβαια, η έντονη κριτική που συχνά ασκείται στην
εθνοκεντρική θεώρηση της εκπαίδευσης, που η αλήθεια είναι ότι εν
μέρει πολλές φορές καλλιεργείται σε διάφορα εθνικά εκπαιδευτικά
συστήματα, οδηγεί σε μια συνακόλουθη σταυροφορία για την απαλοιφή
των εθνοκεντρικών-πατριωτικών στοιχείων αποδίδοντας έμφαση μο-



νομερώς στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αντ’ αυτού, όμως, και λόγω
του ότι η πατριωτική-εθνική ταυτότητα εξακολουθεί να αποτελεί την
ισχυρότερη κοινωνική ταύτιση, προκύπτει η ανάγκη επαναδιαπραγ-
μάτευσης και ανάπτυξης νέων διαπολιτισμικών, πολιτικών, πολιτισμικών
και οικονομικών παραμέτρων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο, οι οποίες θα προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργασία
με βάση τις αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης,
αλλά παράλληλα θα συνεχίσουν να εγγυώνται και τη διατήρηση της
πατριωτικής-εθνικής ταυτότητας (Νεοφύτου, 2009). 

Εκείνο, λοιπόν, που απαιτείται είναι η κατανόηση του διττού ρόλου
που καλούνται να αναλάβουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σήμερα.
Εκτός από τη διαιώνιση της πατριωτικής-εθνικής ταυτότητας, τα εκ-
παιδευτικά συστήματα αποκτούν στη σύγχρονη κοινωνία και έναν
«καινούριο» ρόλο, αυτόν της εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης
των ατόμων ώστε να ενταχθούν στην πολυπολιτισμική κοινωνία, στη
βάση όμως της ισότητας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Οι άξονες, δηλαδή, της πατριωτικής και κο-
σμοπολιτικής ταυτότητας συγκροτούνται με απώτερο σκοπό τη μεταξύ
τους σύγκλιση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης, ως του κυριότερου μηχα-
νισμού κοινωνικοποίησης, προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα
πολύ σημαντικός, καθώς πρέπει να αναπτύξει τις προϋποθέσεις
εκείνες μέσω των οποίων θα δομείται το πατριωτικό-εθνικό Εγώ
μέσω μιας κατοπτρικής διαδικασίας του εθνικού Άλλου. Η αφετηρία,
καλώς ή κακώς, της διαδικασίας αυτής βρίσκεται στο επίπεδο του
έθνους-κράτους δεδομένης της ισχυρής συλλογικής ταύτισης που,
όπως αναφέραμε, το μόρφωμα αυτό παρέχει. Το σημαντικό, όμως,
είναι ότι η διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση δε θα έχει σχέση με
την καλλιέργεια ξενοφοβίας και απόδοσης οποιονδήποτε αρνητικών
στοιχείων στον Άλλο. Αντίθετα ο Άλλος θα τυγχάνει σεβασμού ως
διαφορετική, αλλά ισότιμη οντότητα. Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι
θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις αξίες και τους στόχους, τους οποίους
μοιράζονται, ως πιο σπουδαίους από αυτά για τα οποία διαφωνούν
(Καραβάκου, 2008). Με άλλα λόγια η πολιτική εκπαίδευση, που στη-
ρίζεται στα παραπάνω ιδεώδη, μπορεί να καλλιεργήσει αρετές που
να ενισχύουν τη διαμόρφωση και διατήρηση πολλαπλών ταυτοτήτων
(κοσμοπολιτικής, πατριωτικής), οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν
στις προσπάθειες για μια καλύτερη δυνατή παγκόσμια πολιτική κα-
τάσταση (Νεοφύτου, 2009∙ Παπαστεφάνου, 2011β).. 

Συμπεράσματα-Συζήτηση
Ολοκληρώνοντας το άρθρο μας, οφείλουμε να επισημάνουμε πως

σε πρακτικό επίπεδο τα εκπαιδευτικά συστήματα χρησιμοποιούν το
κοσμοπολιτικό ιδεώδες επιτηδευμένα, κυρίως μέσω της συμφερον-
τολογικής επίκλησής του και της μερικής ή ατελούς εφαρμογής των
κοσμοπολιτικών αξιών (Held, 2003). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αντί
να διαμορφώνεται ένας κοσμοπολιτικός εαυτός να οδηγούμαστε στη
διαμόρφωση ενός θολού και ασαφούς παγκοσμιοποιημένου εαυτού
και γενικότερα στην υπεραπλουστευτική, προσέγγιση κρίσιμων κοι-
νωνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων (Κοκκονός, 2010). 

Όμως, η εκπαίδευση είναι ένας θεσμός αναπόσπαστος από την
κοινωνία και την ιστορία της. Η εκπαίδευση, επομένως, πρέπει να
αφουγκράζεται τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και να ανα-
προσδιορίζει και αναπροσαρμόζει τις προτεραιότητες και τις πρακτικές
της, αν επιθυμεί να λειτουργεί με γνώμονα την ευημερία όλων των
κοινωνικών ομάδων (Χαραλάμπους και Παπαμιχαήλ, 2011). Έτσι,
λοιπόν, όπως αναφέραμε και στο κύριο κομμάτι της εργασίας μας,
για την εκπαίδευση και την καλλιέργεια του κοσμοπολιτισμού
παράλληλα με τον πατριωτισμό ως παιδαγωγικού ιδεώδους, οι θετικές
συνέπειες ενός επανορισμού τους στη βάση, όμως, μεγαλύτερης πο-
λυπλοκότητας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μέσω της προώθησης
και της διδασκαλίας αυτών των ιδεωδών η ως τώρα παθητική σχέση
της εκπαίδευσης με την παγκοσμιοποίηση και την πολιτική σκέψη,
όπου η δεύτερη παράγει θεωρίες που διευκολύνουν τη διατήρηση

της παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας και η πρώτη παρακολουθεί
από μακριά περιμένοντας να πάρει οδηγίες προσαρμογής, επανακα-
θορίζεται. Η εκπαίδευση μπορεί να αποκτήσει, επομένως, έναν πιο
ενεργητικό ρόλο, καθώς, όπως η Παπαστεφάνου (2011γ, σελ. 296)
αναφέρει «αναλαμβάνει να υπενθυμίσει στους πρακτικούς την πλα-
στικότητα του ανθρώπου και τη δική της ευθύνη και ικανότητα διά-
πλασης του μελλοντικού κόσμου, αλλά και να καλλιεργήσει στην
πράξη εκείνες τις ατομικότητες που θα στελεχώσουν, ίσως, κάποτε,
πιο δίκαιες συλλογικότητες». 
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